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2. Boomstammen
Onmisbaar op een groen schoolplein: boomstammen. Je kunt ze

gebruiken als zitplaats en evenwichtsbalk. Als je ze afwisselt met

stenen, kunnen ze zelfs een klimparcours vormen.

3. Insectenhotel
Kom maar op met die kleine beestjes! Zet een insectenhotel, gemaakt

van niet geïmpregneerd hout en andere natuurlijke materialen, op een

zonnige plek.

1. Amfitheater
Twee vliegen in één klap met een natuurlijk amfitheater voor lessen en

voorstellingen op het plein. Leg stapels stenen of boomstammen in een

halve cirkel en je hebt een theater en klimparcours!

4. Tegels eruit
Haal hier en daar een tegel uit het schoolplein. Plant hier verschillende

planten en struiken en gebruik inheemse soorten. Vraag de kinderen om

zaadjes en stekjes uit eigen tuin. Meer ruimte? Leg dan een moestuin

aan.



6. Hut
Met wat oefening kunnen de kinderen van pas geknotte wilgentakken

een hut vlechten. Van de takken kun je ook tunnels, iglo’s en

vlechtschermen maken.

7. Muurtjes
Groener wordt het er niet van, maar van alle stenen en tegels die je

verwijdert, kun je muurtjes en bankjes maken. Hoog de grond achter een

muurtje iets op, dan ontstaat meer variatie in hoogte.

5. Natuurbelevingspad
Een blote voeten pad of natuurbelevingspad kun je al in een simpele

vorm aanleggen. Op het pad wissel je stenen, zand en schelpen af. Kies

voor kruiden en geurige planten langs het pad om de beleving compleet

te maken.

8. Regenwater
Veel regenwater op het plein? Maak een regenwatervijver. De kinderen

kunnen monsters nemen, beestjes bestuderen en dammen bouwen. 



10. Klimplanten
Laat klimplanten een gevel of hek begroeien. Je kunt denken aan

klimop, wilde wingerd, klimhortensia of vuurdoorn. Of kies voor kleur

met een klimroos, trompetklimmer of bergclematis.

11. Vogels
Lok vogels met een vogelvoederhuisje en vogelvoer. Een pak melk vormt

de basis van een zelfgemaakt huisje. Een uitgehold brood op een bezem

doet dienst als tijdelijk droomhuis.

9. Kweekwedstrijd
Verwijder een rij tegels en organiseer een zonnebloemen

kweekwedstrijd. Bedek de bovenste laagje zand met potgrond. De

zaadjes kunnen als vogelvoer of als nieuwe zonnebloemen een tweede

leven krijgen.

12. Zaadbommen
Maak met de kinderen zaadbommen en bombardeer saaie, open stukken

grond. De kleine kleibolletjes met zaden zorgen voor een bloemenzee op

onverwachte plekken.


