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Beste ouders,  
 
Enige tijd geleden deden we een oproep rond het verfraaien van de speelplaats. Er kwamen heel wat 
leuke ideeën, waarvoor onze dank! 
 
In de vakantie steken we de handen uit de mouwen om enkele van deze ideeën concreet te maken.  
We organiseren klusdagen op zaterdag 7 juli en op maandag 27 augustus 2018.  
Wij zien het al helemaal zitten, maar vele handen maken licht werk.  
We zijn dus op zoek naar handige Harry’s, veel man/vrouwkracht, ervaren klusjesmannen/vrouwen en 
creatieve geesten om op deze twee dagen de volgende werken uit te voeren of op zich te nemen: 

- Schilderijen aanbrengen op de beide speelplaatsen (zowel de ‘oude’ herschilderen als enkele 
nieuwe aanbrengen) en op 1 muur een grote boom tekenen 
- voorbereidend werk voor aanleg kunstgras achtertuin kleuters: afscheppen grond met een 
kleine kraan, de grond wegvoeren op de container en gieten van stabilisé, indien mogelijk 
- maken van een buitenkeuken 
- maken van zitbanken rond de bomen op de kleuterspeelplaats 
- maken van een paletbus en bobijnauto’s 

In bijlage zie je een paar foto’s als voorbeeld van wat we precies bedoelen! 
 

Daarnaast zijn we op zoek naar de volgende materialen:  
- Grote houten bobijnen  
- Paletten 
- 6 oude stoelen waarbij de zitting uit plastic bestaat (zie foto) 
- Oude pompbak voor de buitenkeuken 

 

Voel je je geroepen om één van de projecten uit te voeren of om een handje te helpen in de vakantie? 
Heb je materiaal ter beschikking dat we mogen gebruiken? En heb je massa’s veel zin om ons te helpen?  
Stuur dan een mailtje naar elien.declercq@sint-michielsschool.be en vermeld de dag/halve dag dat we 
op jou kunnen rekenen. Graag ook vermelden welke specifieke hulp je kan bieden.  
We voorzien voldoende drank, een broodjesmaaltijd en onze eeuwige dank! 
 
Groetjes, 
De werkgroep verfraaiing  
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