Sponsorwervers voor het schoolplein gezocht!
Zoals we bij de kwartaalstart hebben verteld, ligt er een fantastisch nieuw schetsontwerp om het
schoolplein verder te vergroenen en uitdagender te maken. Zodat het echt een verlengstuk wordt
van de binnenruimte, een extra plek om onderwijsaanbod te geven, om het Wittering.nl concept
volledig door te zetten.
Er is al veel gedaan om van ons stenige
schoolplein een veilige buitenruimte
maken; een ruimte die uitnodigt tot
spelen, bewegen, ontdekken en leren.
Waar kinderen kunnen ontspannen en
waar ruimte is voor natuur en
natuurbeleving. Maar we zijn nog niet
helemaal klaar. Er is een laatste
inspanning nodig om van de
buitenruimte een volwaardige
functieruimte te maken. Daarvoor
wordt het hogere gedeelte van het
schoolplein omgetoverd tot een
zachtere en groenere omgeving. De
meeste tegels worden vervangen door
schelpen, er komt een overdekte
Ontwerp: Marleen van Tilburg
buitenleerplek, met een groen dak en
groene wand, ruimte voor insectenhotels en nestkasten. Het water van het dak wordt naar een
moerastuin geleid. Er worden een kruidenspiraal en een extra verhoogde bloemborder aangelegd.
Tussen de trappen en de huidige struintuin komt een lange bank in de vorm van een slang die we
gaan mozaïeken met de kinderen. De Wittering.nl bank wordt verplaatst naar de rand van de
struintuin. De hekken tussen de schooltuinen en de rest van de buitenruimte worden verwijderd en
de schooltuinen worden integraal opgenomen in de nieuwe struin/leertuin die de hele buitenruimte
omvat.
De realisatie hiervan kost geld, zo’n €20.000! Voor een groot gedeelte daarvan vragen we subsidie
aan bij de provincie Noord-Brabant, via de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. Voorwaarde
daarbij is dat we voor 30% van de kosten andere financiers vinden.
Een van de kansrijke bronnen is sponsoring door het bedrijfsleven. Daarom zoeken we twee of drie
(groot)ouders die het een uitdaging vinden om afspraken te maken bij bedrijven om onze plannen
toe te lichten. Er is presentatiemateriaal en er ligt een goed verhaal. Het moet alleen nog verteld
worden. We willen voornamelijk praten met bedrijven die betrokken zijn bij de wijk Groote Wielen.
Ondernemers die zelf in de wijk wonen of werken, maar ook makelaars, bouwbedrijven en
projectontwikkelaars.
Heeft u de komende maanden tijd om hier een aantal uur per week in te steken en vindt u het leuk
om ons verhaal te vertellen en mensen enthousiast te maken voor een bijdrage aan onze plannen?
Dan horen we graag van u!
Hartelijke groet,
De Buitenruimtecommissie

