GROEN EN GEZOND SCHOOLPLEIN

BUITEN

SPELEN!!

NATUURSPEELPLEIN VOOR
DE JULIANASCHOOL

Onze wens is: de
speelplaats als een
krachtige leeromgeving
gebruiken waar kinderen
kunnen spelen en al hun
competenties kunnen
ontwikkelen.

KWARTELLAAN BUSSUM

Hutten bouwen, door wilgentunnels rennen en fruit plukken uit jouw eigen appelen perenbomen. Dat kan allemaal op het natuurspeelplein van de Julianaschool
Kwartellaan. Tenminste, als we genoeg geld inzamelen voor het natuurspeelplein.
Voor het buitenleslokaal, het ontwerp en het beestjesbos is nog EUR 8.500 nodig.
Daarom zijn we een crowfundingsactie gestart. Doe mee en maak ons plein
mogelijk!!

ga naar
samenvoordebuurt.nl/julianaschool
en doneer

GROEN EN GEZOND SCHOOLPLEIN

EEN ONTWERP

Om al onze wensen op het schoolplein in
te passen, is een professioneel ontwerp
nodig. We vonden hiervoor Jan van Schaik
van de Zandraket - een kunstenaar die
echt in de hoofden van kinderen kan
kijken en weet hoe hij ze moet uitdagen
om te gaan spelen.

€ 3.500,-

EEN BUITENLOKAAL

Een les in de openlucht terwijl de
lieveheersbeestjes over je schrift lopen.
Wie wil dat nou niet? In het buitenlokaal
is er uiteraard veel aandacht voor lessen
over natuur, biodiversiteit en gezond
leven.

€ 3.000,-

EEN BEESTJESBOS

Een natuurspeelplein biedt gelegenheid tot
ontspanning, nodigt uit tot activiteit, leidt tot
veelzijdig bewegen, ontlokt gevarieerd spel en biedt
uiteenlopende zintuiglijke ervaringen. De ervaringen
van kinderen, leerkrachten en ouders met de
verschillende types natuurspeelpleinen laten zien dat
groene natuurspeelpleinen door alle
gebruikersgroepen hoger worden gewaardeerd dan
grijze speelpleinen.

Krioelende kruipers om te ontdekken en
te bestuderen. Die vind je in ons
beestjesbos. Goed voor de biodiversiteit
en om de ontdekkers in de kinderen los te
maken.

€ 2.000,-

TIJD DONEREN
Naast geld kunnen we ook altijd helpende handen gebruiken. Steek dus de handen uit de mouwen en
kom ons helpen bij aanleg en/of onderhoud van de natuurspeelplein. Aanmelden kan op
samenvoordebuurt/julianaschool

