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Basisschool de Klaverweide genomineerd voor de 

Efteling Anton Pieck Prijs 2002 
 

 

In het kader van Efteling 50 jaar heeft de 

Basisschool de Klaverweide heeft meegedaan aan 

de wedstrijd een sprookjesboek maken.  

Met een werkelijk prachtige uitvoering van een 

sprookjesboek in de vorm van een lange draak en 

het sprookje ‘De Regenboogdraad’ heeft de school, 

met 9 andere scholen, een schoolreisje gewonnen 

voor groep 8.  

Zij maakten daarmee ook kans op een van de 

hoofdprijzen, een bedrag van 10.000, 5.000 of 

2.500 Euro. Tijdens dit schoolreisje op 19 mei jl. 

zouden de drie beste deelnemers bekend gemaakt 

worden.  

De winnaars van de geldprijzen moeten de helft 

van het bedrag besteden aan een educatief doel 

binnen de school. De andere helft dient te worden 

geschonken aan een project op het gebied van 

milieuzorg en/of natuurbehoud.  

De Klaverweide had hierbij het Jan Verweij 

Natuurcentrum opgegeven omdat zij het leuk 

vonden om zo’n bedrag aan een goed (natuur)doel 

binnen de eigen regio te schenken. Ieder jaar 

bezoekt een klas van deze school het 

natuurcentrum en de kinderen zijn altijd zeer 

enthousiast.  

Nu werden wij uitgenodigd om mee te gaan met dit 

schoolreisje om eventueel direct de prijs in 

ontvangst te nemen.  

Vrijdag 19 mei was het zover en gingen Ibolyka 

Meijer en ik met een bus verwachtingsvolle 

kinderen en begeleidsters naar de Efteling. Daar 

werden we gastvrij onthaald en voorzien van 

koffie, limonade en koek.  

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking bleek de 

Klaverweide helaas niet in de prijzen te vallen en 

het Jan Verweij Centrum daarmee ook niet.  

Wel kreeg de school het ‘Boek vol Spellen’ en het 

‘sprookjesboek van de Efteling’. Daarna werd er 

volop genoten van het pretpark en het mooie weer. 

Op de terugweg was de sfeer, ondanks de 

teleurstelling, heel gezellig en was iedereen het 

erover eens dat het de moeite waard was geweest. 

Helaas voor de school en voor ons heeft de 

Klaverweide geen geldprijs gewonnen.  

Maar wij vonden het wel ontzettend leuk dat een 

school ons zo’n warm hart toedraagt dat zij direct 

aan ons dachten als doel voor de andere helft van 

het geld.  

Vandaar dat wij de kinderen van de Klaverweide 

uitgenodigd hebben in het centrum voor een 

gezellige natuurexcursie. Dit zullen zij zeker 

binnenkort doen. 
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