
 

‘t Groentje 
van grijs naar bruin naar groen 

DEBAT Wil je meedoen aan ons debat! Schrijf je dan in bij ons op school!!! 

Wat moeten we doen? Zwanen meer recht  - of - school meer recht?? 

De kinderen van de Maria Bernadette school te Leidschendam willen meer plek  

om te spelen. Maar er zit een zwanennest. Wat moeten we doen? 

Kom mee praten in het debat en vind samen met ons een oplossing  

voor onze school en de zwanen. Teken je in op de lijst bij de voordeur. 

 

Het groene schoolplein is er nu al een tijdje! En daar zijn we natuurlijk enorm trots op!:) Nu moet het alleen nog onderhouden 
worden. Want u kunt zich voorstellen: met 200 enthousiaste kinderen die elke dag in de pauze helemaal los gaan kan het heus wel 
eens gebeuren dat tijdens het voetballen de bal in de struiken komt, of dat tijdens tikkertje de plantjes vertrapt worden. Gelukkig 
zijn er een aantal dolenthousiaste ouders die steeds weer met goede ideeën komt: en ja, de leerlingen doen zelf ook vurig mee!  
 
We hebben op school een groene raad, die voor dit soort probleempjes naar het goede antwoord zoekt. Deze bestaat uit een groep 
jongens en meisjes uit groepen 5 tot 8. Tijdens een groene raad komen vele ideeën uit alle groepen binnenstromen. Zo zijn er nu al 
hekjes (natuurlijk ook groen: gevlochten takjes) om de bloemen heen gekomen, tulpenbollen geplant, er zijn vogelhuisjes geplaatst 
en vorige zomer waren er prachtige zonnebloemen. Ook ons geliefde atrium staat er al een tijdje. Dit allemaal met hulp van 
fanatieke ouders en veel andere hulp.  
En wij, de leerlingen, helpen ook mee voor een groen schoolplein!!! 
 
Myrthe Visser, raadslid groene schoolplein Gr. 8 

QUIZZZ 
- Wat kan je doen met kapotte broeken? 
- Recycle wat houd dat in??  

Waar of niet waar? 

 
Kauwgom kan verteren ??? 
Recycle helpt helemaal niemand 
Papiertjes laten liggen maakt helemaal niks uit 
Dieren zijn belangrijk 
Het klimaat hangt af van de planten 
 

 
De voor- en nadelen van t groene schoolplein:  
 

VOORDELEN NADELEN 

Meer te doen Weinig ruimte om te 
spelen 

Voor de natuur Klein voetbalveld 

Als je op de houtjes valt 
val je zacht 

Geen nadelen meer…. 
Yes!!! 

 

 
- Kabelbaan – Klimrek – Glijbaan … Ze zijn echt niet gekomen 

omdat het geruchten waren. 
- Geld van de school is nooit gebruikt voor het schoolplein. Dat 

dachten sommige mensen dan. Maar dat is echt nooit 
gebeurd. Het geld voor het hout, bomen, planten en andere 
speeldingen is gekomen van Fonds 1818, het kwaliteitsfonds. 
Jantje Beton, het bestuur en de BUURT!!! 

  
  

(Echt waar!!) 
HET SCHOOLPLEIN IS VAN IEDEREEN! Ook van de buurt!! 

 
 

 

 Dank!!! 
Heel erg bedankt alle maal. 
Vooral voor de goede ideeën. 

Maar ook met dank aan: Kwaliteitsfonds, de buurt, 
Jantje beton en het bestuur. Jullie hebben 

allemaal mee geholpen aan een fantastisch 
schoolplein. Hard gewerkt allemaal en ook dank 

aan die mooie fruitbomen… mmm straks  eten we 
lekker appel en mandarijn en ander lekker fruit. 
Ook dank voor de vogelhuisjes niet alleen wij zijn 
daar blij mee, ook de vogeltjes. Maar wat vinden 

jullie eigenlijk van het schoolplein? 
 

OPROEP Wilt u ook meehelpen aan het groene schoolplein en een 
beter milieu? Dat kan op verschillende manieren: 
-Voor u automatisch de auto neemt: de fiets is gezonder voor milieu  
én mens! Dubbel voordeel dus! 
-Wij zoeken naar vrijwilligers voor het groene schoolplein (ouders of  
buurtbewoners)! Een geweldige bijdrage aan ons schoolplein.  
-Wij zoeken nog fruitbomen, groenteplanten en wilgentakken!  
Alvast Bedankt, namens alle leerlingen en medewerkers!!!! 



 


