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toch 75 jaar vrijheid vieren, met krijt
Door corona is er
bij de meeste
scholen niet veel
terechtgekomen
van het vieren van
75 jaar vrijheid. Ze
krijgen een
herkansing met een
stoepkrijtproject.
op de
kluinveenschool
bedachten vier
leerlingen een
variant op het
officiële project
over 75 jaar
Verenigde naties.
Michel Hasselerharm
Wierden

W
at vrijheid voor haar
betekent? „Rust heb-
ben”, vindt de 11-ja-
rige Fébe. „Bijvoor-

beeld door lekker bij de hond in de
mand te gaan liggen.” Ja, vrijheid
zit soms in kleine dingen. Maar
pas op, voordat je het weet ben je
het kwijt. „Door corona konden
we niet naar school. Toen waren
we even niet vrij”, zegt de 9-jarige
Sterre.
De twee leerlingen van de

Kluinveenschool hebben er goed
over nagedacht. Bij denken alleen
lieten ze het niet. Samen met
Sylke en Kim (beiden 11 jaar) be-
dachten ze ‘Vrijkrijt’. Een soort
kruising van Monopoly en kwar-
tetten. Deze woensdagmorgen
wordt het gespeeld op hun school-
plein. „Het is wel een beetje inge-
wikkeld”, waarschuwt Fébe.

Daar laten de andere leerlingen
van de Wierdense basisschool zich
niet door tegenhouden. Zelfs de
allerkleinsten niet. Al lijken zij alle
spelregels te negeren, door vrolijk
van het ene gekleurde vlak naar
het andere te rennen. Wie het spel
wel volgens de regels speelt, kan
door het goed uitvoeren van op-
drachten kwartetten verdienen.
Elk onderdeel heeft iets met vrij-
heid te maken.
De Kluinveenschool is deze

woensdag een van de tien scholen
in Overijssel die meedoen aan het
schoolkrijtproject van bureau
Komvoor, dat educatieve projecten
bedenkt voor het onderwijs. De

provincie draagt financieel bij.
Scholen worden uitgedaagd het
schoolplein met stoepkrijt te ver-
anderen in een groot bordspel.

Aanleiding
Dat de Verenigde Naties op 24 ok-
tober 1945 geleden is opgericht, is
de aanleiding voor het project. Het
mooiste bordspel siert straks ook
de poster van het VN-jubileum,
maar stiekem gaat het toch ook
over 75 jaar vrijheid. 
„We hadden dit voorjaar een

uitgebreid programma klaar om
dat te vieren, maar door corona
kon alles in de kast. Dit is een
mooi alternatief", zegt directeur

Evelien Krabbe. Wat het project
wat Krabbe betreft extra leuk
maakt, is dat alle klassen bij de uit-
voering moeten samenwerken, zo-
als dat ook de bedoeling is bij de
Verenigde Naties. Alleen dan met
landen. 
Dat betekent voor de bedenkers

Sterre, Kim, Sylke en Fébe wel dat
hun schoolgenootjes zelf mogen
beslissen hoe ze de vlakken van
het bordspel invullen.
Sterre ontdekt dat het soms best

wel lastig is om iemand alle vrij-
heid geven. „Ik heb sommige
kleintjes wel gezegd dat ze binnen
de lijnen moeten blijven. Anders
wordt het hele schoolplein wit.”

KLUINVEENSCHOOL PROJECT VRIJKRIJT

▲ Het schoolplein van de Kluin-
veenschool in Wierden werd
gisteren  met stoepkrijt veran-
derd in een groot bordspel. De
bedenkers op een rij (vanaf
links): Sylke, Fébe, Sterre en
Kim. Foto Lenneke Lingmont

Ik heb sommige
kleintjes wel gezegd
dat ze binnen de
lijnen moeten blijven

– Sterre (9)


