Fietsexcursie 22 Juni – werkplaats groene schoolpleinen 2021

Met een gezellig en enthousiast ontvangst op de PWA Randenbroek starten we onze fietsexcursie
langs 4 Amersfoortse groene schoolpleinen.
De PWA Randenbroek neemt ons mee in hun ervaring van 5 jaar groen schoolplein. Na een korte
fotopresentatie lopen we in groepjes over het plein. Daar vertellen de leerkrachten over
verschillende plekjes, zogenaamde ‘kamers’, die omgeven worden door hagen. Deze natuurlijke
ruimteverdelers zorgen voor divers spel. De grote vierkante vakken in de bestrating hebben
meegespeeld in de vormgeving van deze kamers. Met veel enthousiasme vertellen de directeur en
de leerkracht over hun groene plein, en hoe ze het gebruiken. Over de moestuinbakken, en hoe
groep 8 een stapelmuurtje heeft gemaakt. Ze willen hun plein nog groener maken en zijn nu in de
voorbereiding voor de volgende fase.
Na dit bezoek vervolgen we onze weg naar de Vrije School, net als de PWA een school die in de
eerste editie van de werkplaats Groene schoolpleinen heeft meegedaan. Een plein waar veel
speeldruk is door het groot aantal leerlingen. In de afgelopen jaar hebben ze samen met een
Springzaad ontwerper, wat aanpassingen gedaan om het groen beter te beschermen. Wat goed lijkt
te werken. Tijdens ons bezoek komen de kinderen uit de buurt spelen met de waterpomp.
Met deze inspiratie gaan we naar de Kameleon. Een school die sinds begin dit jaar hun plein aan het
vergroenen is. Najaar 2020 voorjaar 2021 is het eerste deel van het plein vergroend. Waarbij de
kinderen samen met de Springzaadhovenier hebben gewerkt. Het is een prachtig groen geheel
waarin de bestaande speeltoestellen zijn opgenomen. De werkgroep in nu druk met het onderhoud
van het groene gedeelte van het plein. In het najaar komt fase 2. Door slim na te denken over de
ruimte, hebben ze de fietsen van het plein kunnen halen en is er meer ruimte om te spelen. De
werkgroep en de kinderen zijn heel blij met het plein en kunnen niet wachten tot ze fase 2 kunnen
aanleggen.
Als laatste bezoeken we de Zonnewijzer, een plein waarvan de laatste fase dit voorjaar is aangelegd.
Ook hier zijn bestaande toestellen geïntegreerd in het ontwerp met de nieuwe elementen. Zo is er
een buitenleslokaal van de verwijderde stoeptegels gemaakt, waar het buurtkoor soms oefent. En is
er in afstemming met de gemeente en de buurt grond beschikbaar gekomen, zodat ook hier de
fietsen van het plein kunnen. De bestaande klimjungle voor de bovenbouw is uitgebreid. Een deel
van het plein blijft beschikbaar voor sport en spel. Ook hier is het enthousiasme van de school
duidelijk voelbaar en gaan we met veel inspiratie en mooie groene plein verhalen naar huis.

Weetjes:
•
•
•

De Vrije school, Kameleon en Zonnewijzer zijn buurtpleinen.
De Vrije school en de PWA randenbroek hebben 5 jaar geleden meegedaan met het starthulp
traject.
De PWA, Kameleon en Zonnewijzer zijn in fases aangelegd.

