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Saskia Kunst, gemeente Amsterdam, Francesca Hand, Theo Thijssenschool

Onderwerp

Opknappen schoolplein en speeltuin aan de Tuinstraat

Beste buurtbewoner,
De Theo Thijssenschool aan de Anjelierstraat wordt vanaf augustus 2020 tot mei 2021 verbouwd.
Na de verbouwing zijn het schoolplein, de openbare speeltuin en de pannakooi aan de Tuinstraat
aan een opknapbeurt toe. Vergroening is belangrijk, maar we willen ook het terrein optimaal
benutten zodat de jongere en (wat) oudere kinderen goed kunnen spelen.
Mail uw ideeën
De schoolleiding en de gemeente Amsterdam nodigen u van harte uit om uw ideeën en wensen over
de herinrichting van het schoolplein en de openbare speelplekken met ons te delen. Omdat we het
belangrijk vinden elkaar goed te beschermen in deze corona-tijd, vragen we u – als eerste stap - om
uw ideeën en wensen met ons te delen via email. U kunt uw email (tot en met 14 december) sturen
naar directie@ttsa.nl én saskia.kunst@amsterdam.nl
Van uw ideeën en wensen maken we een inventarisatie die samen met de wensen van de school en
de gemeente de basis vormen voor de ontwikkeling van een plan. Uiteraard moet dat plan passen
binnen de budgettaire en praktische mogelijkheden.
Voor de verdere uitwerking van het plan stellen we een werkgroep samen. U kunt in uw e-mail
aangeven of u deel wilt nemen aan die werkgroep.
Wanneer het op een voor iedereen verantwoorde manier kan, organiseren we een bijeenkomst om
ideeën, wensen en mogelijkheden voor het schoolplein, de speeltuin en de pannakooi uit te wisselen
en zo een groene speelruimte te maken waar iedereen in de buurt van kan genieten.
Met vriendelijke groet,
Francesca Hand (TheoThijssenschool)
Saskia Kunst (Gemeente Amsterdam)

