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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,

BUITEN SPELEN:
Geeft u uw kind extra laarzen of broek mee, ook met
regen gaan we naar buiten.

Maandag starten de scholen weer! Fijn om alle
kinderen weer te zien.
We zullen ons weer aan wat strengere maatregelen
moeten houden.
Verspreid spelen, afspraken omtrent het brengen
en halen, zodat het niet te druk wordt en we de
drukte goed kunnen verspreiden onder de ouders en
verzorgers.

BINNENRUIMTE EFFEN:

Ook zullen de leerlingen binnen de school werken in
hun eigen groep, dus geen gezamenlijke activiteiten of
groepsdoorbrekend onderwijs. Dit heeft alles te maken
met de quarantaine die geldt als een leerling positief
getest blijkt te zijn.
Het is weer even aanpassen, maar met deze
maatregelen staan we achter het openen van de school
op een veilige en verantwoorde manier.
Verder in de nieuwsbrief veel informatie over FONK,
en wat is het fijn dat we als school al veel naar buiten
gaan, wat allemaal nog meer gestimuleerd wordt. Tot
maandag, dan zwaaien we of maken een praatje op
afstand
Groeten,
Lieke

Nu de buitenruimte gerealiseerd gaan we beginnen
aan de volgende fase en dat is de binnenruimte:
Op 4 maart wordt er om 14.00 een ontwerpatelier
georganiseerd om te kijken hoe we de visie van Fonk
ook binnen kunnen realiseren. Ook aan u weer de
vraag of u hierover mee wilt denken.
Opgeven bij: lieke.gruyters@inos.nl

VOLG ONS OP INSTAGRAM EN
FACEBOOK.
Nu we al een tijdje bezig zijn met het concept FONK,
willen we dit ook meer gaan uitdragen naar buiten.
Via Instagram en Facebook zullen er regelmatig
beelden gedeeld worden.
Facebook: FONK
Instagram: fonk_hetzitinjenatuur
Website: www.fonk.nl

HET SCHOOLPLEIN:
optie: buitenmeubilair van
Panache

Vol trots is het ontwerp van
het schoolplein gepresenteerd.
We tellen de dagen af tot april,
wanneer ze aan het plein gaan
beginnen. Dit gaat ongeveer 4
weken duren.

2x robinia buitenklas,
overdekt en met (half)hoge
houten achterwand zoals
aangegeven

buiten werken
Let op: * verlichting en
stroompunten aanbrengen

bessenstruiken, frambozen
e.d. NB: ook plek voor
composthoop

ronde zitranden rondom
vuurplaats van stoeptegels
(hergebruik) met robinia
palenwand erachter
(+100cm)

vuurplaats, eventueel met
driepoot voor ketel

moestuin met kas
(4.80x6.90m)

kweken en zaaien in
zaaitafel kas, plantstrook
op de grond, en plaats voor
tafel met banken t.b.v.
activiteiten

‘boomgaard’ met
verschillende rassen appels
en peren

optie: kippenweide in
de boomgaard met
dierenverblijf

omheining van
kastanjehouten schapenhek
met poortjes

plukfruit langs hekwerk,
bijv. bramen, druiven,
japanse wijnbes

beukhaag
180cm
aansluitpunt
electriciteit

robuuste, groenblijvende en
bloeiende heesters, waar
nodig afgezet met paal en
touw

optie: Fatboys op vlonder,
rust-/terugtrekplek

B

*

berging
tuin
regenton met kraantje (2x)

fietsenstalling
(bestaand)

N

N

N

N

N

N

tegels
(hergebruik)

*

chillplek, houten ronde
vlonder Ø 3.00m met
robinia palenwand
(+80-120cm)

waterpunt

bestaande
tegels

houten wand
tot aan dak
tafel met banken
(4.00m lang)

bestaande
tegels

*
N

educatietuin biodoverstiteit,
ook voor bewoners, optie:
informatiepanelen/QR-route

bestaande
tegelstrook

+0

houten wand
+100cm

N

bestaande
haag

MAAR………….
We hebben Uw hulp nodig!!
Het is een grote investering en
om de kosten wat naar beneden
te halen, hebben we wat ouders
nodig die willen helpen met het
voorwerk:
- tegels eruit halen.
- oude toestellen weghalen en
afvoeren.

trapveldje met houten goals

+0

*

+100
+35
+70

*

doorgang met
stammentrap

strook inrichten met diverse
nestelmogelijkheden voor
bijen (o.a. zandbijen)

+0

+35

paadje van boomschors
(kantopsluiting houten
stammetjes)

+70

N
+0
+20

trapveldje
(bestaand grasveld)

N

boomschors

+0
optie: bijenkast van imker
plaatsen, demolessen over
bijen

theater, tribune en
buitenklas van dubbele rij
stoeptegels (hergebruik)

N

doorgang
met treden
+60
+30

N

half
verharding

zitbanken voor uitleg/
instructie

+85

+80 +80
+90

B

+0
-15
-30

beplanting voor vlinders en
bijen

+25

hutten bouwen en spelen
met losse materialen in
bestaande bos

bestaande
bosstrook

+25
+50

+30
+60
+90

+50

+105

+80
+90

+120

+50
+75
+100

balanceer- en krachttoestel
oudere kinderen

+100
+75
+50
+25

+0

B

borders met vaste planten
volgens Griffioen concept
of vergelijkbaar, onderhoud
samen met de buurt?

wiebelbrug over wadi met
gras en siergrassen

bestaande
tegels

B

zand
locatie beoogde
‘Tiny Forest’

*

Dit zal allemaal onder begeleiding
van het hoveniersbedrijf gaan. DUS
wie komt er helpen?

optie: belijning voor spel en
sport, bijvoorbeeld ‘Kingen’,
of voor bewegend leren
(bijv. cijfers en letters)

grote maaskeien als
stapstenen

boomschors

B

N

N

bestaand gras
(gemeentestrook)

basket aan de muur

U kunt zich via de mail opgeven.
lieke.gruyters@inos.nl

taludglijbaan vanaf vlonder

bergingen voor
containers en voor
buitenspeelmaterialen
(ca. 8.00x1.50m)

bloeiende heesters, die
vlinders en insecten
aantrekken

kleine insectenhotels
verspreid over het groen
(4x)

2x houten tipi op
vlondertje (Ø ca 1.80m),
rondom boomschors met
opsluitrand van houten
stammetjes

zandtafels van robinia

modderkeukentje met
houten achterwand

waterpomp met waterlopen

paadje van halfverharding,
fietspaadje

‘tankstation’ langs paadje

kantopsluiting zandbak van
liggende en staande robinia
stammen

stapschijven naar glijbaan

Tiny Forest met inheems en
eetbaar groen

N

W
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ALLE MATEN IN HET WERK NA TE METEN
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B = bestaande boom
N = nieuwe boom
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