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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Nu de meivakantie achter de rug is, begint het ineens op te schieten. Nog
maar 8 weken en dan start de zomervakantie weer.
We kunnen terugkijken op een turbulent schooljaar waar veel gebeurd en
veranderd is.
De grootste zichtbare verandering is dan toch wel het schoolplein. Wat is
er hard gewerkt door ouders, leerlingen en het team om dit realiseren en
wat kunnen we trots zijn op hoe het eruit ziet.
Op de planning staat ook nog de binnenruimte. Het plan is om dit in de
zomervakantie te laten plaatsvinden, zodat we er zo min mogelijk hinder
van ondervinden. Aangezien alle aannemers een heel druk schema hebben,
hopen we dit ook te kunnen realiseren. Mocht dit niet lukken, gaan we
kijken naar oplossingen hoe we dit het beste kunnen gaan uitvoeren in de
praktijk.
We gaan er nog een paar fijne weken van maken waarin we werken aan het
thema Effen in het theater, hopelijk kunnen genieten van wat zomerweer
en heerlijk kunnen spelen en leren op ons prachtige buitenterrein.

REMINDER OUDERTEVREDENHEIDS ONDERZOEK:
Een aantal weken geleden heeft
u een mail ontvangen met de
vraag of u wilt meewerken aan het
oudertevredenheidsonderzoek voor
basisschool Effen?
Als u deze nog niet heeft ingevuld,
zou u dit dan willen doen. Voor
nu zijn er nog niet voldoende
responsen binnen gekomen om
een juiste betrouwbaarheid te
kunnen geven. U kunt de link in de
eerder verzonden mail nog steeds
gebruiken.

LUIZENCONTROLE
EN TEKENCHECK:
Het is weer vakantie geweest, wilt
u uw kind weer controleren op
luizen. In de toekomst zullen we
deze vraag na iedere vakantie bij u
wegleggen om uw eigen kind(eren)
te controleren.
Nu we steeds meer naar buiten
gaan en ook in de bosjes en in
het gebied rondom het tiny forest
spelen, is het ook te adviseren
om regelmatig uw kind(eren) te
controleren op teken.

BELANGRIJKE DATA
MEI/JUNI:
31 mei,
1 en 2 juni: Entreetoets
2 juni:

schoolfotograaf

4 juni:

buitendag unit 1

9 juni:

Nationale
buitenspeeldag
Kamp groep 8

29 juni:

Nationale modderdag:
(dus trek kleding aan
wat vies mag worden)

SCHOOLFOTOGRAAF:
Op woensdag
2 juni a.s. is de
schoolfotograaf
weer in Effen.
Vriendelijk
verzoek
om de kinderen fleurige, niet
fluorescerende kleding aan te
geven.
Broertjes en/of zusjes van uw kind
die niet op school zitten kunnen
vanaf 8.30 uur mee op de foto.
Wilt u dit dan doorgeven bij de
leerkracht van uw kind?

STUKJES VANUIT DE LEERLINGEN OVER HET SCHOOLPLEIN:
HET NIEUWE SCHOOLPLEIN OP EFFEN!.
Op kbs Effen hebben ze een nieuw schoolplein
gekregen, maar niet zomaar een schoolplein maar een
groen schoolplein.
Iedereen hielp/helpt mee. Ik vind het heel leuk dat
er een nieuw schoolplein is maar, ik vind het jammer
dat ik in groep 8 zit want dat kan ik er maar even van
genieten.
We doen veel spelletjes buiten maar we hebben ook
buiten lokalen en daar krijgen we ook wel les in.
Ik vind het er ook veel gezelliger uitzien want eerst
was het alleen maar steen maar nu ook zand en gras
en nog meer gras. Er is ook een moestuin maar er
moeten alleen nog plantjes in. Er zijn ook nieuwe

speeltoestellen er is een touw met touwtjes erboven
en dan moet je daar vast houden en balanceren en er
is ook een rek met veel touwtjes en dat moet je van de
ene naar de andere lopen.
Geschreven door: Sophie van Overveld
HET NIEUWE SCHOOLPLEIN
De laatste tijd is het schoolplein veel veranderd en dat
heeft u waarschijnlijk al gezien.
26 maart werd het eerste speeltoestel uit de grond
getrokken. En toen ging het snel het klimrek, zandbak
en de paddenstoelen waren er die dag ook nog uit de
grond gehaald.
Toen de tegels dat was veel werk en er hebben veel
kinderen en ouders aan mee geholpen.
Nu kan het aanleggen van het schoolplein echt
beginnen. Er werden bomen geplant dat hadden we
met heel de school gedaan.
Het schoolplein is echt bijna af alleen de kippen nog ´´
TOK TOK´´.
Ik vind het zelf echt super leuk en het is veel leuker om
nu spelen op het schoolplein en het ziet er ook nog
een mooi uit.
Geschreven door: Sophie Verdaasdonk
NIEUW SCHOOLPLEIN
Er is nu een nieuwe schoolplein op basisschool Effen.
Er komen nog kippen.
En er zijn tiepies.
Er is touwbrug.
Er is buiten lokaal.
Een pomp
optie: buitenmeubilair van
Panache

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

Dat was het van isabelle

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

HET NIEUWE SCHOOLPLEIN

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

Het gaat over het nieuwe schoolplein
en het gebeurt nu.
En het is op basisschool effen.
We hebben tipis en een waterpomp.
en 2 buiten lokalen, een moestuin
en een touwbrug.
En er komen kippen op het grasveld.

bestaande
tegelstrook

+0

houten wand
+100cm

trapveldje met houten goals

+0

*

N

bestaande
haag

+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

+90

+0
-15
-30

beplanting voor vlinders en
bijen

+85

+80 +80

B

En dat was het groetjes norah

+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’

*

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

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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