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Beste ouders, 
 
Nog twee weken en dan is het weer zover, de innovatieweken gaan van start.  
Vorig jaar werden tijdens de innovatieweek leerkrachten en leerlingen op een indrukwekkende 
wijze ondergedompeld in alle denkbare innovatielessen, workshops en activiteiten. Dit bleek 
een zeer goede manier om kennis te maken met een breed aanbod aan innovatieve middelen.  
 
Dit jaar gaan we een stapje verder en willen we de middelen op een doelgerichte en vooral 
creatieve wijze inzetten. Niet één week, maar ruim drie weken lang! In deze nieuwsbrief kunt u 
lezen hoe wij dit gaan doen. 
 
Het team heeft aankomende woensdag al de kick-off van de innovatieweken. De leerkrachten 
krijgen onder leiding van Cinekid medewerkers de hele middag diverse workshops om de 
nodige kennis en ervaring op te doen die ze in de klas goed kunnen inzetten bij de lessen.  
 
Wij zien uit naar drie bruisende innovatieve weken!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Valeri Ligterink 
 

Belangrijke data en afspraken 

Donderdag 2 maart 2017 OR vergadering 
Woensdag 15 maart 2017 Bijeenkomst klassenouders 
Donderdag 16 maart 2017 MR vergadering 
Maandag 20 maart 2017 Start innovatieweken 
Dinsdag 28 maart 2017 Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Woensdag 12 april 2017 Bijeenkomst Klassenouders 

Feestelijke afsluiting innovatieweken   
12:15 uur tot 13:15 uur 

Donderdag 13 april 2017 Studiedag; alle kinderen vrij 
Vrijdag 14 april 2017 Goede Vrijdag; alle kinderen vrij 
Maandag 17 april 2017 2e Paasdag; alle kinderen vrij 
Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april 2017 CITO eindtoets groep 8 
22 april tot en met 7 mei 2017 Meivakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pinksterbloem Innovatieweken 2017 
Vanaf 20 maart starten we met de innovatieweken 2.0! Dit jaar gaan we op een creatieve wijze 
met innovatieve projecten aan de slag. Naast het reguliere aanbod in de klassen koppelen we  
deze weken het cultuurproject ‘ZieZo Marokko’ aan het nieuwe leren. Het thema ‘Marokko’ zal 
daarbij steeds terugkomen.  
 
Naast deze spannende koppeling, die de leerlingen zal uitdagen op allerlei vlakken met 21st 
Century Skills te werken, staat een nog grotere uitdaging op stapel; De Pinksterbloem 
Webshop.  De bovenbouwklassen gaan helemaal zelf een webshop bouwen. Voor- en 
achterkant, vormgeving, indeling, user experience, customer journey, onderhoud, 
voorraadbeheer, marketing en alles wat komt kijken bij een webshop passeert de revue. Van 
alle ontwerpen zal er één ook echt live gaan! De webshop wordt gevuld met producten die 
gemaakt worden tijdens de innovatieweken en allerhande andere producten.  
De leerlingen mogen meebepalen wat er verkocht gaat worden in de webshop.  
 
Tijdens de innovatieweken worden de werkplekken op de gangen omgetoverd tot Ontdeklab. 
Onder leiding van professionals op het gebied van innovatieve activiteiten van Cinekid gaan we 
met alle klassen aan de slag met o.a. Ozobots, Makey Makey en robots.  
 
We zouden het leuk vinden als ouders weer lessen komen geven over hun eigen werk en 
expertise. Graag aangeven bij de leerkracht van uw kind.  
 
Op woensdag 12 april sluiten we de innovatieweken feestelijk af in alle klassen van 12:15 tot 
13:15 uur. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken naar wat de kinderen allemaal 
hebben geleerd. In elke klas is wat lekkers te eten en te drinken.  
 
Veiligheidsmonitor 
Wij willen allemaal dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in de 
klas en daarbuiten. Wij nemen elke drie jaar een tevredenheidenquête af onder het personeel, 
de ouders en de bovenbouwkinderen van de Pinksterbloem. Dit geeft ons inzicht in hoe veilig/ 
prettig onze kinderen zich voelen op school. Wij vinden het echter belangrijk om een 
uitgebreider beeld te krijgen over dit onderwerp. Daarom willen wij vanaf nu jaarlijks, naast de 
driejaarlijkse enquêtes, de veiligheidsmonitor afnemen onder het personeel, alle ouders en de 
kinderen van groep 7 en 8. U krijgt zeer binnenkort instructies om deze veiligheidsmonitor in te 
vullen. Het is erg belangrijk dat iedere ouder deze invult. 
 
Tussendeur gaat na 15.30 uur op slot 
Wij willen u vriendelijk, doch dringend verzoeken om de tussendeur richting de gymlokalen aan 
de Oetgensstraat na 15.30 uur niet meer te gebruiken. Hiermee willen we voorkomen dat deze 
deur op onbewaakte momenten open staat. Dit is belangrijk zodat er geen ongewenste gasten 
vanuit de Oetgensstraat het schoolgebouw in kunnen lopen.  
 
 


