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“Neeeeee! Dan wordt het tijd om iets te doen”, brullen de leerlingen
van groep 6a van basisschool Ichthus op de Schellerdriehoek. Het is
de eerste regel uit het refrein van het boomfeestdaglied. De
leerlingen hebben goed geoefend met het nummer. Ze zijn de enige
basisschool die het nummer uit het hoofd zingt.

Het nummer is geschreven voor de Nationale Boomfeestdag. Deze dag is
ieder jaar op de derde woensdag in maart. Afgelopen woensdag kwamen vijf
basisscholen uit Zwolle-Zuid bijeen op de Schellerdriehoek, waar elke school
hun eigen boom mocht planten. Het doel van deze dag is om kinderen de
waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien.
Het Ichthus heeft vooraf veel aandacht besteed aan de Nationale
Boomfeestdag. “We hebben het in de klas gehad over het belang van de
bomen. En dat leidt tot diepgaande gesprekken. De kinderen weten nu
bijvoorbeeld dat bomen zorgen voor zuurstof”, vertelt meester Bert.
Boodschap voor de boom
Voordat de leerlingen van de basisscholen aan de slag konden om de boom
te planten, hingen ze eerst hun zelfgemaakte spreuken in de boom. ‘Vervuil
het milieu niet’, was de boodschap van de 10-jarige Stijn Linneman. “Ik vind
het belangrijk dat het milieu niet vervuild wordt. Als de bomen dood gaan,
krijgen wij geen lucht meer.”
Als de spreuken in de boom hangen, trekt een zevental leerlingen de boom
omhoog. Nadat groep 6a het zand erbij heeft geschept, roept Herman
Middelkamp van de gemeente Zwolle dat ze de boom mogen afwerken. “Hoe
bedoel je”, vraagt een leerling verbaasd. “Gewoon nog wat grond er
bijleggen en aanstampen”, is het advies van Middelkamp.
De enthousiaste kinderen van het Ichthus zijn zichtbaar trots op hun boom.
Het is een kastanjeboom. “Een tamme kastanje”, licht Middelkoop toe. “Dat
betekent dat ze de kastanjes die hieraan groeien kunnen opeten. Dat kan bij
een normale kastanje niet.”

Groen Schellerdriehoek
Na een half uur staan er vijf bomen te pralen op de Schellerdriehoek. En dan
te bedenken dat twintig jaar geleden de gemeente het plan had om in dit

» PDF

park huizen te bouwen. Gerard Mostert, lid van de belangenvereniging
Schellerdriehoek, zet zich vanaf dat moment in om de Schellerdriehoek groen
te houden. “Ik was destijds ambtenaar bij de gemeente en zij wilde hier
huizen laten bouwen. Als burger was ik tegen. Ik was dus eigenlijk tegen
mijn collega’s.”
Om die reden richtte Mostert een belangenvereniging op. “Het is belangrijk
dat je bewoners hebt die erover meedenken. Ik had al snel veertig mensen
die ook tegen waren. Samen hebben we er alles aan gedaan om ervoor te
zorgen dat het hier groen zou blijven. En dat is gelukt. Nu worden dus de
eerste bomen geplant. Prachtig.”
De leerlingen van basisschool Ichthus kunnen terugkomen wanneer ze
willen. Het is immers hun boom. Madelief Post, klasgenoot van Stijn, woont
vlakbij de Schellerdriehoek. “Als ik vrij ben, ga ik onder de boom zitten.
Lekker een boek lezen. In de herfst ga ik de kastanjes plukken. Ik ga ze niet
opeten, maar ik maak er een mooie ketting van. Die geef ik dan aan mijn
zusje.”
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Bedankt voor jullie reactie.
Veel plezier met de boom!
Michel Nijdeken.
Guest - maandag 26 maart 2012 10:56

Leuk stukje tekst over groep 6a.
We zijn trots op onze tamme kastanje.
Wie weet gaan we er binnenkort nog een keertje heen, om er te
picknicken, spelen, slagballen, enz.
groep 6a
Guest - donderdag 22 maart 2012 22:36

Frisse lucht is veel meer waard dan een miljoen!!!!!!!!!!
U kunt BB codes gebruiken om uw tekst op te maken.
Reageer op deze
pagina
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