
Subsidie aanvraag december 2017 nummer 307;  

 
Hier onder een verslagje van de werkzaamheden die gedaan zijn met het geld van de 
subsidie. 

Wij zouden op vrijdag 27 oktober kunnen langskomen met pallets en krijtjes. We kunnen dan met een 
lijn op de tegels duidelijk maken welke tegels er uit moeten. De tegels kunnen op de pallets worden 
gestapeld zodat we ze makkelijk kunnen verplaatsen. Is het voor jullie haalbaar om de tegels er dan 
vóor dinsdag 31 oktober uit te hebben ? 
 
Dinsdag 31 oktober willen wij aan de slag met grond en graaf werk. Op de dinsdag hebben we er een 
graafmachine en rupsdumper bij.  
 
- op dinsdag 31, woensdag 1 en donderdag 2 november werken we met drie of vier hoveniers aan de 
basis van het voorplein. Wie zin heeft kan ons dan komen helpen, er zijn allerlei werkzaamheden te 
doen. Ouders kunnen helpen met bijvoorbeeld metselwerk, boomstammen leggen en graafwerk. Er 
wordt op die dagen ook grond en schors geleverd door onze leverancier. 
 
- op vrijdag 3 november halen we het plantgoed voor de haag op bij de kweker, en het hout dat we 
zaterdag gaan gebruiken.  
 
- op zaterdag 4 november kunnen we met z'n allen het plein afmaken en inplanten. 
 

 

Hoe hebben wij ouders en kinderen en de buurt betrokken hebben bij het opzetten van een 
groen speelplein;  

 Wij hebben alle ouders benaderd via een email en flyer en hebben ouders persoonlijk 
aangesproken. 

 Buurtbewoners hebben wij zoveel mogelijk persoonlijk benaderd. Het zijn natuurlijk 
ook veel ouders van onze school. 

 Er waren die dag heel veel ouders en kinderen. Ik denk dat wij met ongeveer 35 
mensen waren en dan nog 15 kinderen 

 Heel veel ouders uit de wijk kiezen een school buiten de wijk. Ik ben benaderd door 
een paar van deze ouders dat het aanpakken van het voor en achterplein echt een 
goede PR is voor de school. 

            Er komen nu meer ouders op gesprek. 

 Alle fantastische tuinwerkdagen filmpjes staan op de facebook site `ouders van de 
Kubus``. 

  
2. De subsidieaanvraag van maart 2018 (nummer 374; € 5000) inhoudelijk verslag. 

 hoe jullie aan de doelen zoals beschreven in de aanvraag bijgedragen hebben 
De pleinen dragen bij aan de leefbaarheid van de wijk. De wijk is weer een stuk 
groenen geworden en een prachtige uitdagende plek om te spelen. 

 hoe u de resultaten zoals beschreven in uw aanvraag behaald hebben;  
Er is nu een groot deel van het ontwerp van de speelpleinen gerealiseerd en wij gaan 
er mee door. 

 hoeveel vrijwilligers er bij jullie activiteit betrokken zijn;  
 Er waren op deze dag ook weer heel veel ouders en kinderen aanwezig .   

(40 ouders en kinderen ) 

 welke acties jullie ondernomen heeft om bekendheid te geven aan deze activiteit;  
nieuwsbrief 
wijkkrant  
facebook site “ouders van de Kubus”. 
Mondelinge reclame 
Kinderen hebben flyers gemaakt 



 Welke extra inzet jullie gedaan hebben om de buurtbewoners te betrekken bij het 
gebruik van het buurtplein;  
De buurtbewoners zijn over het algemeen ouders van onze school en die zijn 
benaderd zoals beschreven bij een nadere vraag. 

 Op welke wijze de aangeschafte materialen ter beschikking blijven voor 
wijkbewoners;  
Alle kinderen en buurtbewoners kunnen nu verblijven op het voor en achterplein. Je 
ziet nu ook veel opa’s en oma’s met kleinkinderen. Ook spelen er veel kinderen uit de 
wijk die niet bij ons op school zitten. 

 Hoe jullie activiteit in de toekomst zonder of met minder subsidie kan doorgaan;  
Wij nemen het jaarlijks op in onze schoolbegroting en proberen ook via nadere 
wegen aan subsidies te komen. 
Wij maken met de ouders een onderhoudsplan. 

 Eventuele andere resultaten die uit jullie activiteit zijn voortgekomen.  
 Er komen nu meer ouders op gesprek. 

  


