
  
  

Speciale GROENE extra editie 
Akkerfeitje 
 

Inleiding 

Voor u ligt een bijzondere editie van het 

Akkerfeitje: een groen Akkerfeitje! 

De afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben we 

gewerkt aan wat 12 november van start gaat.  

Namelijk de aanleg van een groen schoolplein.  

In dit Akkerfeitje willen we aandacht besteden 

op wat er op 12 november gaat gebeuren. En 

daarna. Maar ook aan dat wat eraan vooraf is 

gegaan.  

 

Veel leesplezier! 

 

De werkgroep Groene Speelplaats 

Rico, Sandra, Hester, Jeannet, Marijke, Arthur, 

Robert, Sandra en Marieke. 

 

 



 

Het schoolplein gaat op de schop! 

Op vrijdag 12 november rond 8.30 uur gaan 

we de aftrap geven voor de aanleg van onze 

groene speelplaats. Dit gaan we op feestelijke 

wijze doen met de kinderen, met ouders die 

mee komen helpen en leerkrachten. Zoals u 

via SchouderCom hebt vernomen is het niet 

mogelijk dat alle ouders hierbij aanwezig zijn. 

We kijken uit naar de feestelijke opening over 

een paar maanden. Daar hopen we iedereen 

te kunnen ontvangen. 

 



  

Waarom een groen schoolplein? 

Omdat ons huidige schoolplein vrijwel volledig uit stoeptegels en andere bestrating bestaat is het eentonig 

en open. Het plein nodigt niet uit tot gevarieerd en creatief spel en een groen speelklimaat ontbreekt 

volledig. De fietsen van de kinderen staan gestald aan de randen van het plein. Deze inrichting leidt tot 

eentonig spel; klimmen in het klimrek en voetballen. Door deze inrichting hebben leerkrachten en 

leerlingen regelmatig te maken met valpartijen, verveling voor kinderen die niet van voetbal houden, 

ruzietjes en conflicten, kinderen die vaak komen vragen wanneer de pauze voorbij is en beschadigde 

fietsen doordat er tijdens het spel tegenaan geschoten of gelopen wordt. 

In zomer bieden de drie bomen te weinig schaduw en verkoeling. Bovendien weerkaatsen de stoeptegels 

het zonlicht, waardoor het nog eens extra warm wordt. Dit veroorzaakt landerigheid bij de leerlingen en 

gaat ten koste van de concentratie en daarmee het onderwijs na de pauzes. Daarentegen is het veldje met 

de boomstam en de kuil niet toegankelijk in tijden van veel regenval, omdat het daar dan erg modderig is. 

Maar ook als het lange tijd droog is wordt dit terrein afgesloten, omdat het zand alle kanten opstuift en 

spelen hierdoor niet echt meer mogelijk is. 

De hoogste tijd voor vergroening! Een schoolplein dat beter past in deze tijd en waarmee we de kinderen 

naar buiten halen en in contact brengen met de natuur. Een plein dat een wereld van verschil is ten 

opzichte van de huidige inrichting en ruimte biedt voor verschillende functies. Het plein gaat invulling 

geven aan de wensen van alle gebruikersgroepen; van de leerkrachten, leerlingen en de wens vanuit de 

buurt om meer plek te hebben voor sport, spel en samenkomsten van kinderen.  

Bij het ontwerp van het schoolplein stonden de kinderen centraal. Op verschillende manieren zijn en 

worden ze betrokken van ontwerp tot onderhoud. Hergebruik van bestaande materialen en gebruik van 

aantoonbaar duurzame materialen is één van de doelstellingen van ons project. Ook draagt het nieuwe 

schoolplein bij aan de verbetering van de biodiversiteit door onder andere het gebruik van verschillende 

inheemse beplanting, waaronder bomen, heesters, kruidachtige planten en grassen, maar ook liggend dood 

hout. Tijdens de lessen handvaardigheid (beeldend) gaan de kinderen van de bovenbouw aankomend jaar 

aan de slag met het zelf maken van een insectenhotel en vogelkasten. In een later stadium zullen we ook 

vleermuiskasten gaan toevoegen. 

 



  

Hoveniersbedrijf Tuinen van Geerdink 

Om het schoolplein aan te leggen hebben we de 

Tuinen van Geerdink gevraagd. Dat is een 

hoveniersbedrijf uit Neede (Achterhoek) dat al 

meer dan 10 jaar ervaring heeft met ontwerpen, 

aanleggen en onderhouden van natuurlijke 

speelplaatsen en groene schoolpleinen. Ze 

hebben veel aandacht voor hergebruik, ecologie 

en duurzame ontwikkeling. Tobias Geerdink is de 

hoofdaannemer; hij zal steeds samen met 2 of 3 

collega’s aan ons schoolplein komen werken. Wat 

bijzonder is aan De Tuinen van Geerdink is dat ze 

graag samenwerken met ouders om het 

schoolplein aan te leggen. Daar worden speciale 

vrijwilligersdagen voor georganiseerd. Wil je meer 

weten over dit Hoveniersbedrijf, neem een kijkje 

op hun website . 

 

Ideeën van kinderen en Greenkids 

In 2019 hebben we in alle klassen verteld over het groene schoolplein en ideeën opgehaald voor het ontwerp. 

Dat gaf een hele berg tekeningen, briefjes en schetsen met de meest fantastische plannen😊: van ondergrondse 

superheldenbasis tot kabelbanen, van zwembaden en kinderboerderij. Ook wilden veel kinderen graag kunnen 

voetballen, klimmen, klauteren en verstoppertje kunnen spelen. Het was echt superleuk om te zien hoe 

enthousiast de kinderen meedachten! Tijdens die periode zijn ook de Greenkids opgericht: uit elke groep 6,7 en 

8 zijn twee kinderen gekozen die samen de Greenkids vormden. Zij hielpen de ontwerper verder met 

brainstormsessies en met de definitieve keuzes voor het ontwerp. Van de 12  Greenkids zijn er 4  inmiddels van 

school af. Gelukkig zijn er weer nieuwe Greenkids  aangesloten.  De groep krijgt een speciale rol op 12 november 

(wat die rol is is nog een kleine verrassing!). Via deze weg willen we ook alle kinderen, en de Greenkids in het 

bijzonder, bedanken voor hun hulp! 

 

https://www.tuinenvangeerdink.nl/


 

  

Vrijwilligers 

Bij de uitvoering van het schoolplein maken vele handen licht werk! En niet alleen dat, 

het is ook leuk (vinden wij 😊) om samen met ouders aan ons nieuwe groene schoolplein 

te mogen werken. Er zijn verschillende dagen waarop de handen uit de mouwen mogen: 

vrijdag 12 nov, woensdag 17 nov, vrijdag 19 nov en woensdag 24 nov (steeds vanaf 8.30 

uur). Tobias en zijn collega’s hebben al veel ervaring met de inzet van ouderhulp/ 

ouderparticipatie; zij weten precies wat er moet gebeuren en geven aanwijzingen op 

deze dagen. Verschillende ouders hebben zich al enthousiast aangemeld! Mocht je ook 

willen helpen, en je nog niet hebben aangemeld, mail dan Robert via 

roberteffting@bsdeakker.nl  Superfijn als je meedoet! 

 

Bedankt! 

Het groene schoolplein zou nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de (financiële) 

bijdrage van de ouders en leerlingen via de sponsorloop, de crowdfunding, de 

provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen, Prins Bernhard Cultuur Fonds, 

Postcodeloterij Buurtfonds, de inzet van vrijwilligers en de school.  

Heel veel dank! 

 

mailto:roberteffting@bsdeakker.nl


 

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

Maart 2019 

START projectteam. 

Iedereen denkt mee. 
Zomer 2019 

Ouders, buurt, BSO ingelicht. 

Contacten met Stichting Sint 

Josephscholen en gemeente.  

Najaar 2019 

Greenkids 

opgericht 

Winter 2020 

Eerste gesprek met 

uitvoerders 

Maart 2021 

Sponsorloop door de 

leerlingen 

Voorjaar 202 – najaar 

2020 

Geen voortgang in 

verband met corona 

Mei – september 2021 

Subsidies aanvragen 

Mei – september 2021 

Plan bijstellen, overleg 

gemeente, overleg 

uitvoerder 

12 november 2021 

SCHOP IN DE GROND! 

 


