
Fase 2

Fase 1

Aanpak op terrein
Fase 2: nog niet uitgevoerd



Beweegvriendelijke speelplaats
realisaties: fase 1

De moestuin



Speelheuvels



Speelboot



Uitbreiding wilgenhut



Speeltuigen en bruggen







Laagtouwenparcours



Amfitheater



Het gedeelde en open karakter

Kubb-wedstrijd



Speelplein toeter







Venga: aerial yoga en triatlon kamp



 

 

 

Onderwerp:  
Overlegvergadering op dinsdag 17 december 2019 om 20u  
met mogelijke gebruikers van de vernieuwde buitenspeelplaats GBS ’t Kraaiennest 
 
Beste 
 
Wil jouw vereniging in de toekomst gebruik maken van onze buitenspeelplaats?  
 
Onze gemeenteschool ’t Kraaiennest is volop bezig met het herinrichten van de speelplaats. We zijn 
begonnen met het kleutergedeelte, en staan nu voor de start van het grootste deel: de speelplaats 
van de lagere school. In dit gedeelte zullen we volop gaan voor een natuurlijke, avontuurlijke en 
beweegvriendelijke speelplaats zodat de leerlingen, tijdens de speeltijd maar ook daarbuiten, veel 
meer kunnen genieten van de grote buitenruimte die onze school heeft.  
 
Onze school krijgt voor dit project ook subsidies in het kader van het openstellen van de 
buitenspeelplaats. Dit wil zeggen dat de stad er voor kiest om onze speelplaats nog meer open te 
stellen voor andere gebruikers buiten de schooluren.  
 
Gezien we denken aan een avontuurlijke speelomgeving, een amfitheater voor buitenklassen, 
buitensportterreintjes, ….lijkt dit ook een omgeving waar buiten de schooluren ook andere 
verenigingen en organisaties kunnen gebruik van maken.  
Daarom nodigen we jullie graag uit voor een overlegmoment over onze buitenspeelplaats.  
 
 
Dit overleg gaat door op dinsdag  17 december om 20u00 in ’t Kraaiennest (refter boven).  
 

- Op de agenda: toelichting van het voorlopige plan, bespreken welke mogelijkheden de 
verenigingen hier in zien, verbetervoorstellen formuleren die kunnen bijdragen aan een 
multifunctioneler gebruik.   

- We nodigen hier huidige gebruikers voor uit, maar ook andere organisaties die misschien 
buiten de schooluren kunnen gebruik maken van onze buitenspeelplaats.  

 
Graag een seintje tegen vrijdag 13 december aan anneke.gabriel@gmail.com of uw vereniging zal 
aanwezig zijn, en wie uw vereniging zal vertegenwoordigen.  
 
Vriendelijke groeten  
 
 
Anneke Gabriël 
Directeur ‘t Kraaiennest 
 
Werkgroep Groene Nest, oudervereniging en directie ’t Kraaiennest 
In samenwerking met de stad Dendermonde 

mailto:anneke.gabriel@gmail.com


Participatie met ouders, ouderraad en
leerlingen







Praatplan: resultaat



Tot co-creatie






