Rijswijk, december 2018
Beste buren van de Prins Mauritsschool,
Graag informeren wij u over de plannen voor een prachtig nieuw schoolplein van de Prins Mauritsschool (PMS) aan de Kerklaan.
De wens bestond al langer en nu staan alle seinen op groen: de PMS krijgt een nieuw schoolplein! De grauwe, stenen
speelplaats maakt plaats voor een groen plein met meer aandacht voor natuur, ruimte voor spel en sport en uitdagingen
voor alle leeftijden. Een plein voor niet alleen schoolkinderen van de PMS, het nieuwe schoolplein is voor alle kinderen uit
de hele buurt.
AANLEIDING TRANSFORMATIE SCHOOLPLEIN
Op dit moment is het schoolplein niet meer dan een grijze tegelvlakte. Als openbaar toegankelijk schoolplein kan het
plein zoveel meer betekenen voor de kinderen van de school en kinderen uit de buurt! Een speciale schoolpleincommissie
zet zich daarom in voor het nieuwe plein, om dit tot een zogenaamd ‘groenblauw’ schoolplein te ontwikkelen, waar volop
ruimte is voor sport en spel voor alle leeftijden. We willen een plein realiseren dat spel en bewegen stimuleert. Niet alleen
voor de schoolkinderen, maar ook voor andere kinderen uit de buurt, die naar andere scholen gaan.
De veranderingen aan het schoolplein dragen positief bij aan de ontwikkeling van kinderen, op verschillende niveaus. Een
‘groenblauw’ schoolplein kent vele educatieve mogelijkheden en stimuleert de creativiteit en inventiviteit van kinderen.
Buiten spelen betekent meer beweging, frisse lucht en meer verbinding met vriendjes uit de buurt. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt bijvoorbeeld, dat kinderen na het buiten spelen beter lesstof kunnen opnemen.
Tevens bevordert een groenblauwschoolplein de biodiversiteit in de wijk en vermindert wateroverlast dankzij afwatering
op eigen terrein. Het nieuwe plein is een mooie aanvulling op enkele bestaande speelplekken in Oud-Rijswijk, de
Bomenbuurt en Leeuwendaal. Het schoolplein fungeert als een schakel binnen een klein netwerk van de drie belangrijkste
speelplekken in de eerder genoemde buurten (pleintje achter de Grote Kerk, kleine speeltuin voor de jongsten in
Leeuwendaal en de grotere natuurspeeltuin met voetbal- en basketbalveld aan de Thierenskade).
PLANNING
Verwacht wordt dat er in de zomervakantie van 2019 kan worden gestart met de aanleg van het nieuwe schoolplein, voor
een bouwduur van ongeveer twee maanden.
Heeft u een vraag? Neem gerust contact met de schoolpleincommissie van de PMS via info@vriendenvandepms.nl of
kijk op onze website www.vriendenvandepms.nl.
Met vriendelijke groet,
De PMS schoolpleincommissie

