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Apeldoorn, 31 mei 2016 

Buitendag De Mheen in Mheenpark 

Chaos in het Circus 

Woensdagochtend 1 en 8 juni 2016 vinden de jaarlijkse Buitendagen van openbare Jenaplan-

basisschool De Mheen weer in het Mheenpark plaats. “De Buitendag is een viering voor alle 

kinderen uit de onder- en middenbouw van onze school”, aldus directeur Hilderink. Het thema is 

dit jaar: Circus in chaos. 

“Ieder jaar organiseert De Mheen een Buitendag “, vertelt directeur Ben Hilderink. “De Buitendag is 

een viering voor alle kinderen uit de onder- en middenbouw. Ouders en een aantal kinderen  uit 

groep 8 worden actief betrokken bij de organisatie en invulling van deze dag. De Buitendag is ons 

alternatief voor een schoolreisje”. 

 

Woensdag 1 juni gaan alle kinderen van de middenbouw naar het Mheenpark en woensdag 8 juni is 

de onderbouw aan de beurt. Om 09.00 uur worden de kinderen, in het Mheenpark, ontvangen door 

ouders die een toneelstuk opvoeren. Dmitri Davilie en zijn gevaarlijke dieren, de Wervelende Wielen, 

Gregor’s fantastisch grote goochelshow, clowns Stoppel en Doppel en als laatste WillieVannillie en 

haar acrobaten! Ze komen allemaal voorbij tijdens de door ouders zelfbedachte en in elkaar gezette 

circusvoorstelling: Circus in Chaos. Daarna gaan de kinderen zelf op pad en kunnen ze verschillende 

activiteiten doen, zoals kabelbaan, schminken, knutselen, naar verhalen luisteren of een speurtocht 

lopen. Ook is er een restaurant ingericht. Met een toneelstuk wordt de dag ook weer afgesloten.  

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ben Hilderink, directeur Openbare Jenaplanschool De Mheen 

(Apeldoorn) en van OBS De Steenbeek (Ugchelen), bereikbaar dinsdag tot en met vrijdag op telefoonnummer 

06-10799701 of e-mail mheen@leerplein055.nl. 

Over basisschool De Mheen  

De Mheen is een openbare basisschool, waar de kinderen leren volgens het Jenaplanonderwijs. Het 

uitgangspunt van het Jenaplanonderwijs is dat ieder mens uniek is en zich op een eigen manier 

ontwikkelt. “Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar 

in de klas zitten. Alle kinderen zijn verschillend en ze kunnen veel van elkaar leren”, aldus directeur 

Ben Hilderink. “We hebben een duidelijke structuur, waarbinnen kinderen leren zelf 

verantwoordelijk te zijn voor hun werk. De structuur en vormen, waarbinnen we dat doen zijn 

gesprek, spel, werk en viering. Voor hun verdere ontwikkeling is het belangrijk dat ze weten wie ze 

zijn, te leren op een manier die bij hen past en in staat zijn om hun eigen mening te vormen en niet 

zomaar voor juist aan te nemen wat een ander zegt. ” De Mheen is de enige openbare 

Jenaplanbasisschool in Apeldoorn. De Mheen heeft nog ook een locatie in Ugchelen, onder de naam 

De Steenbeek. Voor meer informatie zie: www.demheen.nl  
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