
Fenna: 

Geachte leden van de gemeenteraad wij zijn hier vandaag 

om u informatie te geven over de toekomststoel. De 

toekomststoel is een cadeau van daltonschool de 

achtsprong aan de gemeenteraad vanwege het 650jarige 

stadsjubileum van woerden. Hij is er, zodat de gemeente 

van woerden de komende 650 jaar en daarna tijdens 

lastige beslissingen kan denken wat de invloed van de 

keuze op de toekomst is.  

Alle kinderen hebben een ontwerp kunnen maken voor de 

toekomststoel. De leerlingenraad heeft de beste ideeën 

uit  deze ontwerpen samengevoegd om daarmee onze 

toekomststoel te maken. 

Roel: 

De toekomststoel is gemaakt door onze school, maar 

sommige materialen komen van verschillende bedrijven. 

Iedereen van de achtsprong heeft eraan meegewerkt elk 

deel van de stoel komt van een andere groep en elk deel 

staat ergens anders voor. Zo komen de bladeren en de 

snoeren om de poten uit groep 7/8, dat staat voor de 

natuur. De bladeren zijn gemaakt van gesmolten plastic 

doppen en de bloesem van kaarswas met kaasplastic die 

we gekregen hebben van een kaasmakerij uit Kamerik. De 

zitting in de vorm van de plattegrond van Woerden, komt 

uit groep 5/6, dat staat voor kleur. De waterval is gemaakt 

van wol van schapen uit Harmelen door groep ¾. De 



houten rugleuning komt van een zieke, omgehakte boom 

uit Zegveld. Kinderen uit groep ½ hebben tekeningen 

gemaakt van bekende gebouwen uit Woerden en 

omstreken. Deze staan op armleuningen die ook door 

leerlingen uit groep 1/2 zijn versierd. Dat staat voor de 

mensen. Er staan ook twee ogen op de stoel, een op de 

voorkant en een op de achterkant dat betekent dat de 

stoel ook meedoet. Verder is elk onderdeel duurzaam en 

daarom goed voor het milieu want dat is ook een van de 

dingen waar jullie aan moeten denken als je nadenkt over 

oplossingen op een probleem. 

 

Fenna: 

 We hopen dat de stoel nog lang in de raadszaal zal 

kunnen blijven staan zodat hij jullie zal helpen met 

beslissingen. 

 

  

 

 

 


