
Knip 3 pictogrammen uit van wat jij het liefst doet: klimmen, slingeren, glijden, ... . 
·Knip voor 10 punten (bolletjes) speelelementen uit die jou aanspreken.
Plak alle pictogrammen op het speelterreintje

Hallo jij daar. 
 
Ik ben Artuur! En dit is mijn vriendje Vlieg. Zal ik ons even voorstellen? Misschien ben je ons
als eens tegengekomen? Misschien heb je ons al eens verteld waar jij van droomt in onze
stad? Super! Wij zzzzzzzzzzoeven  namelijk samen door Stad Aarschot op zoek naar leuke
ideeën van de kinderen.
 
Wij proberen alle ideeën te verzamelen en er iets mee te doen. Zo willen we een
kindvriendelijke stad maken waarin kinderen een stem hebben. Leuk toch!?
 
En weet je wat wij gehoord hebben? We hoorden dat er veeeeeeeeeeeel kinderen zijn
komen wonen in Gelrode. Leuk he! En waar kinderen wonen moet er natuurlijk gespeeld
kunnen worden. Toch?! Het speelterreintje in Gelrode is al heeeeeeeeeel oud ondertussen. 
 
Wij en de kinderen die hier wonen vinden dat het tijd is voor een spiksplinternieuw
speelterreintje. En daar maken we dit jaar werk van.  Is dat geen goed idee? Natuurlijk
weten jullie beter dan wijzelf hoe dit speelterreintje er moet uit zien. Omdat we elkaar nu
even niet mogen zien hebben we een voorstel. Kinderen mogen namelijk zelf een
speelterreintje ontwerpen. Woon je in Gelrode? Bruis je van de ideeën? Wil jij ons helpen?
Laat je dan helemaal gaan in het ontwerp.
 
Hoe ga je aan de slag?
·       

·       
Kleur of teken het terreintje verder in met kleurpotloden, stiften, wasco’s,... . en schrijf er
gerust iets bij.  Breng jouw ontwerp voor 6 juli binnen in JC De Klinker (Demervallei 14) of
stop het in de "postbus van Artuur" op het speelterreintje op het Vanderlindenplein zelf.
 
Willen je ouders ook iets vertellen over het speelterreintje? Zij kunnen terecht op de
website van JC De Klinker waar ze een korte vragenlijst kunnen invullen. 

Aan de kinderen die hier wonen 



Wat doe jij het liefst? 

Welke speelelementen spreken jou aan



Mijn speelterrein

Mijn naam is:
Leeftijd:
Ik woon in Gelrode:   JA  / NEEN 
Ik wil graag in de jury zitten om het ontwerp uit te kiezen:   JA   /  NEEN
Je mag mijn mama of papa hierover contacteren op dit email adres: 


