DE OPGEHAALDE IDEEEN betreffende BASISSCHOOL
DORPSDAGBOEKEN 2019
Basisschoolleerlingen
-grotere goals met netten
-meer hockeysticks
-meer verschillende ballen
-groter schoolplein
-meer speeltoestellen op schoolplein
-chromebooks voor jezelf
-meer biebboeken op groep 8-niveau
-openbare bieb
-nieuwe veilige weg naar de Alverman met goede verlichting
-verkeersbord om te laten zien hoe snel er gereden wordt
-ouderenbuddy: om de week gaat een groepje jongeren een leuke dagtaak verzinnen om samen met
ouderen te doen

13-21 jaar
-basisschool 'T Diekske moet blijven bestaan

21-35 jaar
-blote-voeten-pad
-speelbos voor kinderen om te spelen, te ontdekken en te bewegen

Gezinnen

-goed basisonderwijs op school, waar kinderen zich veilig voelen en opgroeien met dorpsgenootjes
-centrale plek van het Diekske in de samenleving; meer samenwerking/deelname/overleg
-naschoolse sport olv sportinstructeur
-schoolplein oppimpen
-nieuwe klimrekken bij de school
-'t Rimpelt verkeersveiliger maken voor schoolgaande kinderen: 30-km zone; er wordt hard gereden en
er rijden veel vrachtwagens
-nieuwe school aan de andere kant van de Straatakkerweg bij voetbalveld
-meer samenbrengen van jong en oud....leren van elkaar
-kinderwandelroutes in de natuur (belevingsroute)
-kindvriendelijke straten
-de oversteek over de Eckeltse Dijk is (voor kinderen) zeer onveilig. 50 km zone??
-'t Rimpelt verkeersveiliger maken voor schoolgaande kinderen: 30-km zone;er wordt hard gereden en er
rijden veel vrachtwagens
-veilige toegangsweg naar Alverman voor voetgangers bv in verlengde van de Leegveldseweg
-goed netwerk tussen Afferden en organisaties/scholen/instellingen die in het dorp ontbreken
-meer toezicht op veiligheid: Afferden Drugs Free, snelheid op straat etc

Senioren

-jaarlijkse terugkommiddag op basisschool voor schoolverlaters (van elkaar leren)
-aantrekkelijk maken van de route Basisschool-Alverman bv door gekleurde voetstappen of dmv
zelfgemaakte "stoeptegelmozaieken" om de 100 meter, gemaakt in gezamenlijk schoolproject door de
leerlingen van de basisschool. (bv zoals tegels op Ellen Hofmanplein in Gennep of stoeptegels gemaakt
op een burendag op de Hatertse Veldweg in Nijmegen)
-kinderen meer bewust maken van het belang om afval te scheiden en artikelen te kopen met zo min
mogelijk verpakkingsmateriaal
-kinderen leren hoe je gezond kan eten/drinken en toch lekker
-kookworkshop: samen met kinderen gezond koken en samen eten

-iedereen zijn eigen rommel opruimen.....jong en oud
-bereikbaar basisonderwies, dat ien verbinding stut mit ut durp

1e Dorpsavond Toekomst Afferden 2018
-Muziekonderwijs samen met basisschool
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