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De kinderen van 't Veertje houden hun

wekelijkse forum binnenkort in een heus

amfitheater. Jan Van de Velde

© Jan Van De Velde

 

Van heksenkring tot
indianentent
HAMME LEERLINGEN 'T VEERTJE ONTWERPEN
SPEELRUIMTE VAN HUN DROMEN

HAMME - Leefschool 't Veertje uit Hamme doet mee

aan de wedstrijd Droom Je School van het tijdschrift

Klasse. Liefst 5.000 euro valt er te winnen voor de

uitbouw van een ecologische speelruimte. En hoe die

er zal uitzien, dat bepalen de leerlingen zelf.

Het ervaringsgerichte schooltje op de hoek van de

Veld- en Pater Vertentenstraat barst uit zijn voegen.

'Binnenkort starten de bouwwerken voor een derde

leefgroepcomplex', licht directeur Luc Smet toe. 'Die

nieuwbouw neemt heel wat plaats in beslag en dat

gaat ten koste van de speelruimte. De leerkrachten,

ouders en kinderen vroegen dan ook om een

aanpalend grasveld in te richten als gevarieerde en ecologische speelruimte. Op die vraag ging ik

met veel plezier in.'

Leerkracht Chantal Verlent van leefgroep 3 verduidelijkt het project van het lerarenkorps. 'Een

leefschool heeft nood aan veel open ruimte', zegt ze. 'De kinderen moeten kunnen ravotten,

ontdekken en creatief bezig zijn. De leerlingen mochten hun eigen ontwerp indienen, zodat de

tuinarchitect er rekening mee kon houden.' Die ontwerper is tuinarchitect Nicola White, mama van
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Emily en Charlotte. 'De omgeving moet uitnodigen tot natuurlijk en fantasierijk spelen', zegt Nicola

White. 'De speeltuin is een combinatie van een klassieke schoolspeeltuin met heel wat natuurlijke en

ecologische elementen. Daarbij denk ik aan de boomgaard met weide, de moeras- en kruidentuin,

een heksenkring met boomstammen als zitjes, wilgenhutten en een indianenterrein, de

bloemenweide, enkele bosjes met geheime plekjes, maar ook een open grasveld om op te

voetballen.'

Ook het amfitheater, dat wordt gebouwd met hergebruikte stenen, krijgt een belangrijke plaats in

het ontwerp. 'Niet alleen kunnen we daar ons wekelijks forum houden, waar kinderen hun projecten

voorstellen', licht juf Chantal toe. 'Ook allerlei podiumkunsten kunnen er aan bod komen. Een aantal

deelprojecten hiervan zullen we de komende maanden al realiseren, met de vele helpende handen

van onze enthousiaste oudergroep en dus zonder hoge kostprijs. Zo kan de wilgentunnel tegen eind

mei klaar zijn, net als het beestenhotel met paletten, stro, potten en mos. Onze projecttitel is niet

zomaar We have a dream. Hopelijk kan ook het filmpje van onze leerlingen er toe bijdragen om de

jury van Klasse te overtuigen ons project financieel te ondersteunen'. In dat filmpje beklemtonen de

'protesterende' kinderen hun nood aan speelruimte met de slogan De speelplaats is te klein en dat

vinden we niet fijn .
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