
Buiten zijn en spelen is het leukste en het beste wat er is ! 
 
Beste wijkbewoners,                                                                      15 oktober ’15 
 
Graag willen we jullie op de hoogte stellen van de plannen voor ons schoolplein van de 
koningin Beatrixschool locatie Zuilenstein. 
 
3 jaar geleden is een groep enthousiaste ouders, onze groen groep, begonnen met het groen 
rondom de school te snoeien zodat de school weer zichtbaar was. Ook wilden we de 
kinderen een groener speelterrein bieden. Buiten zijn en spelen is het leukste en het beste 
wat er is ! Dit gaat altijd in overleg met de directie van school en de gemeente want die zorgt 
dat het groenafval wordt opgehaald. 
 
Nu zijn de dromen en plannen grootser geworden ! Het begon allemaal zo..... 
De fietsenstalling is bereikbaar via een voetpad wat onveilig is en hinderlijk. Ook komen 
steeds meer kinderen op de fiets en dat is fijn. Echter hebben we te weinig ruimte. Door de 
fietsenstalling te verplaatsen naar het perk met wildgroei wordt dat opgelost. De fietsers 
kunnen vanaf het fietspad gelijk veilig parkeren en de voetgangers hebben weer vrij baan. 
   
Maar dan komt er plek vrij op het schoolplein. Dan kunnen we het schoolplein veiliger, 
groener en leuker maken !  Allerlei ideeën borrelen op ! 
Een echt voetbalveld, schilderingen op het plein en nog veel meer. 
Het schoolplein is openbaar dus na schooltijd kunnen uw kinderen hier ook gebruik van 
maken. Dit alles willen we heel graag samen met u realiseren !  
Daar is nog extra geld voor nodig. We zijn al een eind met sponsoren maar missen nog 1000 
euro. 
 
Daarom vragen we u, steun ons met onze crowdfunding campagne ! 
Kom naar de aftrap zaterdag 31 oktober om 14 uur op de Bea-ben-je-Buitendag! 
Buurtkinderen kunnen een workshop natuur volgen en u mag helpen in de tuin. 
Laat u informeren en inspireren, kom met ideeën ! 
 
We doen als groengroep al heel veel maar hebben u echt nodig. 
De actie via website https://www.voorjebuurt.nl/ staat open op 31 oktober maar u kunt ook 
ter plekke op het schoolplein al doneren. Hoe meer geld we inzamelen des te meer we 
kunnen realiseren. 
 
Graag zien we u op de Bea-ben-je-Buitendag op zaterdag 31 oktober om 14 uur. 
Steun ons met een bijdrage voor de aanleg ! 
Vriendelijke groeten, 
 
Deirdre Wirtz-Ypma - voorzitter ouderraad / oprichtster onze groengroep 

Contact: onzegroengroep@gmail.com  
Marielle Vonk - secretaris ouderraad 
Stijn Debets en Monique van Vliet - onze groengroep 
Odette Reijers – activiteitenteam 
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