
De ACHTBAAN krant 
Nummer 4 - 2016 DOENJA Dienstverlening heeft in samenwerking met Basisschool De Achtbaan een burgerschapstraject opgezet. Elk 

jaar gaat DOENJA met groep 6 op pad, de wijk in! De klas maakt kennis met de wijk, bijzondere bewoners, vernieu-
wende en bekende bedrijven. Daarnaast steken ook nog eens hun handen uit de mouwen om aan de slag te gaan. 

Bij WIJK WIJS delen we de klas-

sen in drie groepen, verdeelt 

over de drie interesse gebieden: 

Natuur & milieu, Mens & samen-

leving en Veiligheid & techniek.  

Elk team kreeg een eigen coach; 

Petra Mijjer, Roos de Ridder en 

Anne Rutten van DOENJA Dienst-

verlening. De coaches zijn met 

hen aan de slag gegaan.  

Brainstormen over het thema en 

met een grote plattegrond aan de 

slag om te kijken waar je nou ei-

genlijk woont!  De kinderen be-

dachten waar ze heen wilde en 

waarom. Gezamenlijk hebben wij 

het bezoek voorbereid. We be-

dachten vragen en stelde een ge-

dragscode op. Wat gaan we doen 

als we daar zijn, wat willen we 

vragen, kunnen we ergens mee 

helpen, wat willen wij te weten 

komen?  

Hoe gedragen we ons en stellen 

we ons voor? Zeg je u of jij? 

Ook hebben we een bedankje 

gemaakt om na afloop te kunnen 

overhandigen aan onze gastheer 

of gast vrouw. Na al deze belang-

rijke voorbereidingen is het dan 

echt zo ver, we gaan op pad! Op 

de fiets samen met de juf, coach 

en hulp papa’s of mama’s. Hoe 

het bezoek ging? Dat lees je in de 

ACHTBAANKrant!  

We beginnen met wat breinbrekers van groep 6a! SUCCES! 

Kan jij alle woorden vinden die met het bezoek te maken hebben? Lekker speuren! 





Groep 6A—Thema Techniek & Veiligheid  

PUZZEL! WEET JIJ DE ANTWOORDEN? 

Schrijf de antwoorden hieronder op. 





WOORDZOEKER!   

Kan jij alle dieren vinden? 







Wat hebben we veel gefietst, soms dicht bij  en soms best ver weg, maar altijd 

meer dan de moeite waard! 

 

Na afloop van ieder bezoek hebben wij alle  organisaties een bedankje gegeven.  

Hier werden ze erg blij van! Maar de organisaties hebben het meest genoten van 

dat we er waren, dat we hebben geluisterd, vragen stelde en hebben meegeholpen. 

 

Zo kennen wij onze buurt weer een beetje beter en zij ons.  

 

Bedankt voor het lezen van de ACHTBAANkrant. Op naar de volgende WIJK WIJS!  

 

MEER INFORMATIE OF REAGEREN? 

BEL OF MAIL GERUST 

Anne Rutten -  0613139061  a.rutten@doenjadienstverlening.nl 

Of kom gezellig langs in Bouwspeeltuin VOORN! 

Veel dank aan alle organisaties die hun deuren open 
zetten voor onze leerzame bezoeken! Met daarnaast 
nog een extra dankjewel voor alle hulp ouders! 
 
Zonder jullie geen WIJKWIJS! :)  
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