
 

SEPTEMBER 2022  EDITIE 5 

 

PAGINA 1 

PLEIN-KRANT 
OP WEG NAAR EEN NIEUWE SPEELSITUATIE 

 

24 september gaan we van start! 

Afgelopen april zijn we gestart met de campagne ‘Op 

weg naar een nieuw schoolplein’ middels het uitgeven 

van een pleinkrant. Vervolgens hebben we ouders, 

verzorgers en andere belangstellenden via 3

daaropvolgende edities van een pleinkrant op de 

hoogte gehouden van de voortgang van de campagne. 

En voortgang was er… Tussen april en de zomervakantie 

zijn er verschillende acties en initiatieven geweest om 

de benodigde financiën voor elkaar te krijgen. Een oud 

ijzer actie, een sponsorloop, het pleinfeest, een 

crowdfundingactie en natuurlijk het (blijven) ophalen 

van oud papier. Al deze acties hebben ertoe geleid dat 

we onze droom ook daadwerkelijk waar kunnen gaan 

maken. Zaterdag 24 september halen we het huidige 

toestel weg, evenals de tegels en de rubberen tegels. 

Maandag 26 september wordt begonnen met het 

plaatsen van de nieuwe toestellen en het aanleggen van

het kunstgras. Tevens worden de opsluitbanden

geplaatst. Vanaf maandag 3 oktober kunnen de 

kinderen van odab Westerschool naar hartenlust

schommelen, klauteren en duikelen. 

 

Dit toestel behoort straks tot het verleden. Maar 

wat hebben veel kinderen hier urenlang plezier 

van gehad! 

 
 

Zo gaat het schoolplein aan de kant van de Oeverloper zien 

Het gaat beginnen!  

Zaterdag 24 september vanaf 8 uur 

gaan we aan de slag om het 
schoolplein klaar te maken voor de 

nieuwe situatie. 

Wat moet er gebeuren? Het oude 
speeltoestel, zoals u deze links op de 

foto ziet, wordt gedemonteerd en 

verwijderd. De bankjes en 
zitpaddestoelen worden verwijder. In 

totaal worden 208 rubberen tegels 

weggehaald en tenslotte moeten er 
ruim 1000 stoeptegels van 30 bij 30 cm 

verwijderd worden. Er moet dus nog 

wel wat gebeuren voordat op maandag 
26 september gestart kan worden met 

het plaatsen van de nieuwe 

speeltoestellen. En daar schakelen
we graag uw hulp voor in.  

Heeft u zaterdag 24 september tijd 
om mee te helpen? Geeft u zich dan 
nu op via: 
directie.daltonwesterschool@opron.nl   

 

Wat gaan we doen met de oude materialen: 

- Speeltoestel: hiervoor heeft zich al een 

belangstellende gemel; 

- 208 rubberen tegels: Drie opties: 1. 

Ouder/relatie met belangstelling. 2. 

Marktplaats. 3. Afvoeren 

- Ruim 1000 stoeptegels. Drie opties: 1. 
Ouder/relatie met belangstelling. 2. 

Marktplaats. 3. Afvoeren 

- Bankjes / zitpaddestoelen: Drie opties: 1. 

Ouder/relatie met belangstelling. 2. 

Marktplaats. 3. Afvoeren 
 

Indien u als lezer van deze krant 

belangstelling heeft graag z.s.m. doorgeven 
aan Han-Rogier de Vrij, directeur odab 

Westerschool.  

In dat geval zijn we op zoek naar pallets om 
de tegels op te plaatsen.  

In geval van afvoeren zal waarschijnlijk 
gebruik worden gemaakt van een

afvalcontainer, waar helaas wel weer kosten 

aan zijn verbonden. Heeft u andere, betere 
ideeën? Ook daar staan we voor open! 

  

 

 

 

 
 

odab Westerschool gaat voor een uitdagend schoolplein 

Stichting Wildervank Fonds is een stichting die middelen beschikbaar 

stelt voor maatschappelijke initiatieven ‘dicht bij huis’. Het gaat hierbij 

om steun aan projecten die gericht zijn op de verbetering van de 

lokale of regionale samenleving, projecten met een sociale, culturele 

of ideële strekking. 

We zijn de stichting enorm dankbaar voor hun financiële bijdrage aan 

ons project ‘Op weg naar een nieuwe speelsituatie’.  

                     

Foto geheel links: bankje 

 

Foto links: zitpaddestoelen en bankje 

 

Zien we een bankje zoals 

links op de foto straks terug 

op ons schoolplein? 


