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BS ARNOLDUS: Groene en avontuurlijke speelplaats
Project bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen
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Februari 2016
Ideetjes voor de school - verzameld en besproken door de
leerlingenraad

Februari 2018
In den beginnen was er (bijna) niets...

Maart 2018
Ouderbevraging voor opstart werkgroep GRAS

Briefje Arnoldus's got talent
Word-document

PADLET DRIVE

Mei 2018
Opmaak masterplan

September 2018
Aanleg kaboutertuintjes door ouders
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December 2018
Projectoproep MOEV: "bewegingsvriendelijke en gedeelde
speelplaatsen"

Vlaanderen maakt speelplaatsen
avontuurlijker
De Vlaamse ministers Hilde Crevits
(Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en
Sven Gatz (Jeugd) bundelen de krachten
om werk te maken van actieve en
gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1 miljoen euro vrij om
schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te
maken. Daarnaast willen ze

PREZLY

Januari 2019
Ouderbevraging GRAS

Arnoldus: groen en avontuurlijk?
Uw mening is belangrijk voor ons! Met
een werkgroep zijn we al een tijdje aan
de slag om de schoolomgeving om te
toveren tot een groene en avontuurlijke
speelplaats waar kinderen kunnen
bewegen, spelen, leren en ontdekken. Via deze bevraging willen we
graag te weten komen wat u als ouder, leerkracht, leerling...

GOOGLE DOCS

Februari 2019
Analyse antwoorden ouderbevraging

Februari 2019
Informatiepaneel voor ouders

Maart 2019
Pedagogische studiedag: outdoor education
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Maart 2019
Sponsoractie directeur - samen de �ets op

April 2019
Schoolfeest op het veld ten voordele van de groene,
avontuurlijke speelplaats

Juni 2019
Drone beelden uitvoering werken

Werken arnoldus
door Mathias

YOUTUBE

Juni 2019
Timelapse uitvoering werken

Timelapse Arnoldus
door Mathias

YOUTUBE

Juni 2019
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Foto einde werken

Juli 2019
Drone beelden

arnoldus 2
door Mathias

YOUTUBE

Oktober 2019
Aanleg houten pad boven zandbak door ouders

November 2019
Plantdag bomen en struiken door ouders en grootouders

Februari 2020
Plaatsen poort tussen veld Rode Valken en schooldomein

Juni 2020
L6 neemt afscheid in stijl
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September 2020
Spelen in de kaboutertuin

Oktober 2020
Op een grote paddestoel... 
De kracht van buiten leren

Oktober 2020
Halloween op het veld

Oktober 2020
Halloween: skeletten opgraven in de zandbak

November 2020
Focus WTV: buitenschoolse opvang op het schooldomein
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※※※※※※

Buitenschoolse opvang in BS
Arnoldus georganiseerd door de
Stad Oudenburg. Elke ochtend en
avond alsook tijdens
schoolvakanties.
Buitenschoolse opvang in BS Arnoldus georganiseerd door de Stad
Oudenburg. Elke ochtend en avond alsook tijdens schoolvakanties.

ARNOLDUSSCHOOL

November 2020
Herfst beleven
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