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Nieuwsbrief van stamgroep De Tijdreizigers 

DEZE EDITIE

De Tijdreizigers  presenteren
in deze editie de maquette
van hun ideale school: 

Top Tuin

Robotosschool 

De Kasteelschool

De Strandschool 

We hebben voor een bamboe dak gekozen om
een beetje natuur in de school te creëren. We
hebben een kronkelige school omdat het geinig
is. En we hebben palen om daar mee naar het
dak te klimmen. We hadden voor een groene
muur gekozen maar dat was toch niet zo mooi en
handig. 

We hebben een brug naar het veld. 
We hebben een speelvijver waar je in de zomer
kan pootje baden.We hebben op het kleuterplein
daar staat een kleuter huisje en een klimmuur.
We hebben veel natuur dus ook veel bomen.

TOP TUIN
Door Tes, Cato, Noortje, Tyche, Myrthe en Zahra 
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De Groene School



Buiten is een skatebaan. Er is ook een
parkeerplaats en natuurlijk: een veld, survival,
een plein en een heemtuin. En een tra om buiten
te gymmen. En ook een binnen gym. Lokalen, een
voetbalveld, een klimrek, een kabelbaan, nep
vliegtuig en een zandbak. Er is een boomhut en
dat is ook een klaslokaal. Je moet er met een
touw in.Hij heeft zonnepanelen en gras op het
dak.

Buiten staan veel bomen en veel planten we
hebben een voetbalveld en onze school is
een kasteel we hebben veel dieren zoals
puppy's, kuikens, en ieder kind krijgt een
puppy en we hebben kasteeltorens waar je
in mag spelen onder begeleiding en we
hebben bij de kasteeltorens een glijbaan
om naar beneden te gaan en met disco en
er is een ruimte onder het voetbalveld en
dan kan je met een ding omhoog.
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ROBOTOSSCHOOL
Door Hidde, Julian, Madelief, Danyella, Mads en Teun 

DE KASTEELSCHOOL
Door Niels, Koen, Benjamin en Abel  
(en ook naar het idee van Puk)



In de binnenruimte zijn er een paar andere dingen anders,
zoals: is er een technieklokaal om dingen met hout te
bouwen of te zagen, ook is er een soort brug wat de twee
delen van de school samenbrengt. Daar kan je ook onder
door lopen. Ook is er aan de andere kant van de soort brug
een natuurkoepel. Als je bijvoorbeeld een opdracht krijgt in
de natuurklas kan je in de natuurkoepel de opdracht
uitvoeren of onderzoeken. Aan duurzaamheid is ook
gedacht: er liggen een paar zonnepanelen op het dak van
het schoolgebouw en er staan regentonnen om regen op te
vangen voor de natuur koepel. Over de vorm van het
gebouw is niet nagedacht, wel zou je deuren in de klassen
kunnen maken om naar de buitenruimtes zoals het plein of
het strand te gaan. 

Wij hebben een groot plein voor de kleuters, een grasveld,
want dat was er nog niet en dat vonden we wel nodig, een
pannakooi, en een schuur voor de speelgoed voor de
kleuters en voor de fietsen. Dan hebben we ook nog een
groot fietsenrek.We hebben ook nog allemaal verschillende
afvalcontainers om afval te scheiden. Er is ook een groot
bos waar je hutten kan bouwen. Er is ook een tuin waar je
groente en fruit kan planten. Er is ook nog een riviertje met
allemaal vissen en andere water dieren. De geiten zijn er
nog wel en de geiten verzorgers die de geiten verzorgen.   

Wij hebben een maquette gemaakt van
(misschien) onze toekomstige school. De school
heet ¨De groene school¨.
De school heet zo, omdat er veel bomen zijn en
omdat er in de school een kas is. In die kas
kunnen leerlingen planten en bloemen
verbouwen en dingen over de natuur leren.

Wij hebben gekozen om de gymzaal in de
school te plaatsen. Het blikken theater is ook
groter dan dat het nu is. De school heeft
meerdere verdiepingen. Op het dak liggen ook
veel zonnepanelen. Om de school is een grote
plaats om te spelen. In de onderwijs tuin ligt
een grote vijver met allerlei onderwater planten
en dieren die de leerlingen kunnen
onderzoeken.

DE STRANDSCHOOL 
Door Eren, Thomas, Guus en Eren 

DE GROENE SCHOOL 
Door Jip, Mathilde, Hilde, Eden en Rabia 
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