
 
 

  Wij groeien als een boom 

 
 
 
    
 
   Speciaal schilderijproject   
   Park & Dijk 
 

 

Net als een boom groeien wij steeds groter, krijgen stevige wortels, een dikke stam, mooie 

uitwaaierende takken. Er komen blaadjes aan de takken en op een dag staat de boom in 

bloei en komen er vruchten. Wat een mooi wonder is dat toch! 

Net als een boom groeien onze kinderen en worden zij steeds groter, krijgen zij stevigheid 

door de dingen die zij leren en kunnen. Zo krijgen zij steeds meer vertrouwen in zichzelf en 

in de wereld om hen heen. En met elkaar worden de kinderen zo een mooi bos! 

Net als de kinderen op onze school, groeien ook wij volwassenen steeds verder. Op school 

merken wij iedere dag hoe wij meegroeien en leren met en van de kinderen op school. Net 

als de kinderen leren wij steeds beter kijken en begrijpen en kunnen wij onze boom en die 

van hen steeds beter laten groeien en tot bloei laten komen. Natuurlijk niet zonder de 

voeding en het zonlicht van zowel de school als de ouders en verzorgers. Want alleen samen 

groeien wij en komen wij tot bloei. 

Wat gebeurt er als je de kinderen en het team vraagt een boom te maken die laat zien hoe 

zij groeien? 

Dan ontstaat er een geweldig mooie boom, die laat zien hoe mooi en kleurrijk wij zijn. Hier 

kun je zien hoe de boom is gegroeid en steeds meer kleur kreeg. 

 

In de boom zijn de talenten van zowel kinderen en team zichtbaar, zoals ook elke dag in ons 

onderwijs op school. En dat mag gezien worden, je kunt er niet om heen. Het schilderij is 

2.30 meter breed en 2.00 meter hoog! 

Wat zijn we trots! 

Dank aan jullie / ons allemaal! 



We blijven samen groeien hoor! En de boom die krijgt een mooi plekje in de school, zodat 

we ons elke dag herinneren dat we mooie talenten hebben en dat we mogen vertrouwen 

dat we uitgroeien tot een mooie stevige boom.        

 
 
 
 
 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetnoot: 

En dit alles ontstond naar aanleiding van een studiedag die we met ons team hebben gehad 

aan het begin van het schooljaar over hechting: hoe verbinden wij ons aan ons onderwijs en 

de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school. Arjenne Vossepoel, onze 

schoolpsycholoog, heeft ons meegenomen in een verhaal dat wij elke dag handen en voeten 

kunnen geven op school. Het is belangrijk elkaar hierin te zien en onszelf en elkaar zichtbaar 

te maken. Vanuit dat idee is er gewerkt aan een gezamenlijk schilderij waar zowel team als 

kinderen aan hebben meegewerkt. Een echt samenwerkingsproject dus! Een schilderij door 

en voor onze school! 

Arjenne schetste de basis van de boom. In het atelier bij juf Jannet en bij SijS schilderden de 

kinderen prachtige kleuren waar zij vrolijk van worden, wat zij fijn vinden. De schilderwerken 

van de kinderen vormen de bladeren van de boom. De teamleden hebben op de studiedag 

hun talenten in cirkels uitgewerkt. Die hebben op verschillende plekken in de boom een plekje 

gekregen, omdat kinderen in hun verschillende groeifases de volwassenen nodig hebben. 

En zo symboliseert de boom de groei van ons allemaal als persoon, in relatie met elkaar en 

ons onderwijs. Een echt NOC-proof project! 

Dank aan iedereen, team en kinderen die hebben geholpen en elke dag helpen onze school zo 

kleurrijk te maken! 

 


