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grote schoonmaak

Adopteer
reep
een klimg
Beste lezer,
Dat een project als “Pimp onze Speelplaats” heel wat voeten in de aarde heeft,
daarvan moeten we je allicht niet meer overtuigen.
Er gaan uren voorbereiding aan vooraf, de realisaties vragen heel wat mankracht en
de toekomstplannen laten ook niet op zich wachten.
Wij achten het dan ook noodzakelijk om in de eerste plaats iedereen die reeds heeft
bijgedragen te bedanken:
• de directie en leerkrachten voor hun open geest en grote inzet;
• de leerlingen van VLS voor hun nuchtere kijk op het project;
• de sponsors voor hun gulle bijdrage;
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• de vele helpers voor de uurtjes die ze vrijmaakten;
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• en, niet te vergeten, de werkgroep POS voor de organisatie en planning en de
vele dagen/nachten werk.

1000 maal dank!
Dit kleine boekje vertelt het verhaal van dit project.
Veel leesplezier

alle kleuren
van de regenboog
gele verf

Er was eens...

Er is...

De ouderraad koesterde al langer de ambitie om de speelplaatsen op te fleuren,
“pimpen” zoals dat dan heet. Zulke dromen hebben echter een prijskaartje, daarom
werd gedurende enkele jaren gespaard om het project te kunnen
financieren.

Begin juli vangen de werken aan met het snoeien van de klimop
en het schoonmaken van de te verven muren en palen. Ook het
bouwplan van het avonturenpad wordt uitgezet. Een vlotte start
onder een stralende zon.

In 2014 werd eindelijk het startschot gegeven en vingen de eerste
voorbereidingen aan: overleg met het leerlingenparlement en de
directie, het bekijken van de mogelijkheden en het naleven van
de veiligheidsvoorschriften, het zoeken naar leveranciers en het
uittekenen van de plannen.

Vervolgens is het de beurt aan de eerste verfwerken.

In 2015 schakelt het project een versnelling hoger want de plannen worden nu echt
concreet. Het project wordt “Pimp Onze Speelplaats” gedoopt, er volgt een
voorstelling aan het grote publiek en er wordt naar helpers, materiaal en tijd
gezocht. De ouderraad is positief verrast door het grote enthousiasme over het
project bij ouders en grootouders op het schoolfeest. Vele mensen droegen een
steentje bij door een klimgreep te adopteren.
Deze ideeën stonden als eerste op de werkagenda:

KLEINE SPEELPLAATS
• Avonturenpad
• Ballenvangers
• Meer kleur aan muren en palen

GROTE SPEELPLAATS
• Klimmuur
• Groenzone
• Speeltafels
• Vuilbakken verbergen

Met pijn in het hart wordt ook het “staketsel” afgebroken. Dat vergt
al wat meer doorzettingsvermogen, maar de klus is geklaard!
En er wordt wel 130 keer in de klimmuur geboord.
Met haar gele kleur lijkt ze even op kaas met gaatjes.
De tijd vliegt voorbij, hier en daar vertrekken een paar mensen op
vakantie... ja, het is niet altijd makkelijk om voldoende volk bij elkaar
te krijgen.
Ondertussen is het avonturenpad geleverd (een levensgroot
bouwpakket ) en kunnen de graafwerken beginnen. Met wat
paardenkracht van de graafmachine en veel “mannen”-kracht
worden de sleuven uitgegraven. Bijna millimeterwerk want de
veiligheidsvoorschriften laten niets aan het toeval over! Tegen
half augustus staat alles klaar voor de opbouw.
Hier en daar duiken ook “probleempjes” op. Zo blijken de
klimgrepen niet te passen op de muur en levert de groenzone
extra graafproblemen op. Maar de werkgroep laat het niet aan
hun hart komen en zoekt naarstig naar oplossingen.
De laatste werkdagen wordt het avonturenpad stevig
ingebetonneerd en gebruiksklaar gemonteerd. Ook de
vuilbakken vinden een plaats in de nieuwe “afvalzone”.
Er is ook een oplossing voor de klimmuur – oef! Alle klimgrepen
zijn nu netjes bevestigd.
En ook de speeltafels staan speelklaar. De leerlingen zullen zelf
zorgen voor stenen, pionnen en dobbelstenen!
De werkploeg poseert tot slot nog even voor de foto.
Laat 1 september maar komen!

Eind juni 2015 is de planning voor de zomermaanden klaar en kunnen de werken
van start gaan. We vliegen erin!

PS: de ouderraad heeft alles uitgeprobeerd en wenst stiekem dat we
terug naar school zouden mogen...

Er zal zijn...
Tja, de plannen van een project draaien soms wat anders uit dan eerst gedacht.
Doordat de groenzone meer werk dan voorzien vraagt en omdat er niet meer
voldoende helpers konden worden gevonden, moet dit deel even worden
uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel. Er wordt bekeken in welke periode dit alsnog
het best kan worden uitgevoerd.
De leerlingen gaven ook nog enkele andere ideeën voor de grote speelplaats, zoals
een “chillzone” en meer speelgroen maar dat zijn dromen voor later. Eerst moet de
financiële balans worden opgemaakt en dan gaan we terug wat sparen.
Wordt vervolgd in seizoen 2...
Volg de verdere plannen op de facebookpagina en de website van de ouderraad.

Uittekenen
graafwerken

Met de blokjes
spelen

“Adopteer een klimgreep”
De actie “Adopteer een klimgreep” tijdens het schoolfeest leverde heel wat leuke,
grappige en goedgevonden klimgreepnamen op!
Hier zijn ze allemaal op een rijtje:
Beerens, Siebe, Liam, soepsnollie, Manou, Klemmeke, Imke en Joren, Haribo, Blauw
wolkje, Jitte, Mare, Bernd, Leon, Pipoclown, Tiebe, Yarne, Jossefien, Muisje, Senne &
Tess, ANNABANANA, Bregje, Virgie, Julie, Webby, PIKANT, Stelvio, Faye, Linda Kuhle,
S-Boys, SuperAnderlechtDelphine, Mats, Sam, Somila, Nemo, ARI, Tine & Marie,
Tineke, Lander, LOL, Fenne, Cas, Sofie, Louise en Celeste, yana, Niet vallen a.u.b.,
Margaux, Softijsje, Auke, Draco, Dré, Klauw, Nuna en Cas, Jorre, Zenna, Opa Freddy,
Titus, Andres, Merel, stiestecat, Milan, Sander, Charlotte, CEVICLE, Lauren, M-kids,
Mathis, Ik zit los, Farah, Axelle, SNAAI, Roan, Cyril, Pallieter, Mats, Hannelore Meysman,
Flandria, DAVE, Charlotte, Delphine, Benne, Marie, Lilly, Grijpertje, Morris, Jules,
MAWI, Stan, Ruben, Jan, Daan en Noor, Omhoog, Athena, Inge, Eliseke, Lore, Xuan,
Angela & Camille
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Bye bye staketsel!

Fier op het
resultaat!

Een initiatief van de Ouderraad VLS Lede
in samenwerking met Vrije Lagere School Lede

De werkgroep POS

Filip Dierickx, Kristof Van Wesemael, Vicky Hugelier, Ilse Borms,
Els De Smedt, Isabel Van den Haute, Sara Henderickx

ALLE HELPENDE HANDEN

Om niemand te vergeten gaan we jullie hier niet opsommen,
maar aan zij die erbij waren: “Dank voor jullie hulp!”

onze sponsors

Tuinen
Van Renterghem

SLOTENMAKER - INBRAAKBEVEILIGING

www.vdmbeveiliging.be

www.ylapainting.be

tuinenvanrenterghem@hotmail.com

0474/97.84.17

0476/30.91.58

0472/67.79.82
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