
 
 
 
 
 
 
             

Innovatie-editie; 26 april 2018 

 

 

Belangrijke data en afspraken 

Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei Meivakantie 
Maandag 14 t/m woensdag 16 mei Bovenbouw kamp 
Woensdag 16 mei Sportdag onderbouw 
Vrijdag 18 mei Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Maandag 21 mei 2e Pinksterdag 

Alle kinderen vrij 
Donderdag 24 en vrijdag 25 mei Schoolfotograaf 
Maandag 28 tot en met donderdag 31 mei Avondvierdaagse 
  

 
 Beste ouders,  
 
Wat een prachtige weken zijn dit geweest. Op 9 april gingen voor de 3de maal de 

innovatieweken op De Pinksterbloem van start, ditmaal met als thema duurzaamheid. Drie 

weken lang hebben onze kinderen zich op creatieve en betrokken wijze beziggehouden met 

innovatie & duurzaamheid. Op verschillende manieren is dit zichtbaar geworden in de school. 

In deze speciale editie van de nieuwsbrief leest u over de activiteiten die aan bod zijn gekomen. 

We willen alle ouders, sponsoren, kinderen en zeker ook de leerkrachten die de 

innovatieweken mogelijk hebben gemaakt bedanken! Er is keihard gewerkt en met z’n allen 

hebben we bijgedragen aan een duurzame wereld voor onze kinderen en alle generaties die 

nog zullen volgen. Bedankt! Nu genieten van twee weken welverdiende vakantie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Valeri Ligterink & Fedor de Groot 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innovatieweken 2018 – Duurzaamheid 

 

De start 

Na een fantastisch, inspirerend en zeer indrukwekkend begin van de innovatieweken kon het 
eigenlijk al niet meer stuk. Acteurs, Lennie Visser, Nathalie Smoor en Nina Boas, tevens 
moeders van onze school, hebben op de openingsdag van de innovatieweken op spectaculaire 
wijze aandacht gevraagd voor de plastic soep, op muziek van de Carmina Burana van Carl Orff. 
De bijzondere kostuums waren gemaakt van plastic afvalmateriaal. 

Hierna volgde 
een korte 
voorstelling voor 
alle groepen 
waarbij de 
speerpunten van 
de drie weken 
werden 
benadrukt. De 
boodschap was 
helder: weg met 
al dat plastic! De 
leerkrachten én 

leerlingen (en u waarschijnlijk thuis ook) zijn deze weken heel bewust omgegaan met plastic, 
voeding en water en hebben geprobeerd om zo weinig mogelijk plastic en water te gebruiken. 
De goed gevulde inzamelingsplek in de hal liegt er echter niet om: het volume plastic dat wij als 
school verbruiken in een kleine drie weken is toch nog erg groot! Op deze manier is het gesprek 
geopend om het te hebben over duurzaam omgaan met plastic en over welke alternatieven er 
zijn om het gebruik van plastic zo laag mogelijk te houden op De Pinksterbloem.  
 

 

De lessen 

Tijdens de innovatieweken hebben in de bouwen allerlei workshops 
plaatsgevonden van de eigen leerkracht, van andere leerkrachten, van 
ouders en diverse gastdocenten. Elke boven- en middenbouw heeft 
van een deskundige, Anne-Martine Hupkens, een les gekregen over 
duurzaamheid. 
De kinderen in de onderbouw hebben hard gewerkt aan hun T-shirts, 
waarbij zij gingen verven met natuurlijke materialen, zoals saffraan, 
blauwe bessen en bietjes. Daarna stempelen met chemische verf, zodat 

het verschil duidelijk werd. Later 
hebben de kinderen de shirts 
nog opgepimpt met lapjes, 
knopen en andere materialen. 
Het resultaat was catwalk-waardig! 
De onderbouw heeft ook nog met echte bloemen op 
papier geverfd en instrumenten gemaakt van afval. In 
het speellokaal met dans en theater de dieren van de zee 
nagebootst (met heel weinig materiaal), die de plastic 
soep naar het strand brachten, waar ze veranderden in 
standbeelden. 
De kinderen  zijn bezig geweest met de I-pads om na te 
denken over de toekomst, hoe hun huis er uit gaat zien 

in de toekomst en wat daar dan voor nodig is. Dit programma heet Puppet-pals. Ondertussen 
leerden de onderbouwers een lied over de vervuiling van de zee, allemaal door de plastic soep 
die wij er van maken. Om alles inzichtelijk te maken hebben we het afval gescheiden in de klas, 



om te kijken hoeveel plastic wij per week produceren.  
In de bovenbouwklassen is er door elke klas een eigen duurzaam thema uitgediept.Plastic, 
upcyclen, water, energie en natuur. Ook voor deze thema’s zijn er in bijna alle klassen 
gastsprekers geweest die experts of ervaringsdeskundige zijn binnen hun vakgebied. Ook zijn er 
lessenseries ontwikkeld door de leerkrachten zelf, waarbij de leerlingen aan hun 21ste eeuwse 
vaardigheden hebben gewerkt. Hierbij komt ook de ontwerp- en ontdekcyclus aan bod. In de 
onder- en middenbouw is er gekookt en gebakken met duurzame 
producten en producten die door de supermarkt niet meer 
verkocht mogen worden (aan de datum of een verpakkingsfout) 
maar nog prima te gebruiken zijn voor consumptie. Kinderen in de 
bovenbouw hebben uitleg gegeven aan ouders over water, het 
riool en diverse andere onderwerpen met betrekking tot 
duurzaamheid. Ook zijn de bovenbouwklassen op bezoek geweest 
bij de molen in Gaasperdam om zich te verdiepen in de 
waterhuishouding van onze stad. Na bijna drie weken zijn een 
paar dingen duidelijk geworden. Ouderparticipatie in ons 
onderwijs is leuk en inspirerend, wat zou het toch leuk zijn als dat 
gewoon door het hele jaar heen gebeurt. Het is zowel voor de leerkrachten als voor de 
leerlingen ook heel leuk als de juffen en meesters eens van klas wisselen; je leert elkaar zo snel 
beter kennen. De leerkrachten hebben hun les in verschillende klassen gegeven, met mooie 
resultaten en veel onderling contact tot gevolg, zeker voor herhaling vatbaar. Het was mooi om 
te zien hoe bewust de kinderen werden door de weken heen. Kinderen kwamen ons vertellen 
hoelang ze gisteren hadden gedoucht, en de hoeveelheid plastic om te verzamelen werd elke 
dag minder; de kinderen kwamen met hervulbare flessen (join the pipe!) en trommeltjes naar 
school. Toen juf Mischa vanmorgen haar laatste doordraailes gaf in een andere klas, en met de 
kinderen naar buiten ging, verdrongen ze elkaar om het licht uit te doen om stroom te 
besparen. Er zijn insectenhotels gebouwd, sloffen genaaid van oude t-shirts…….er is teveel 
gebeurd om allemaal hier op te noemen. 
 
Het lab 

In ’t Lab zijn de afgelopen weken door leerlingen workshops gegeven aan andere leerlingen. Er 
waren verschillende onderwerpen, namelijk Prezi (presenteertool) en Imovie(film 
bewerkingsapp). Deze innovatieve manier van leren en samenwerken is door alle leerlingen en 
leerkrachten zeer goed bevallen en zal in de toekomst zeker terug komen!  
 
 

Kledingruilbeurs 

 

Ook is er een kledingruilbeurs georganiseerd; de kleding stroomde met 

zakken tegelijk naar binnen! De kinderen hebben nieuwe kleding uit kunnen 

zoeken en mee naar huis genomen.  Op deze manier kregen honderden 

kledingstukken een tweede leven. Het hoogtepunt hierbij was misschien wel 

de reactie van de kinderen op de kledingruilbeurs. De blijdschap bij de 

kinderen toen ze met hun zelfgekozen kledingstuk weer naar de klas kwamen 

was niet minder dan ontroerend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Kraak de Klas’  
 
In de bovenbouw is Kraak de Klas gespeeld. Dit 
recent ontwikkelde materiaal hebben wij 
aangeschaft om de vaardigheden creativiteit, 
samenwerking en kritisch denken aan te spreken 
via een spannende spelvorm. Slechts enkele 
teams wisten de opdrachten binnen de gestelde 
tijd van 45 minuten op te lossen en de codes te 
kraken. Dit materiaal zal nog vaak gebruikt gaan 
worden.  
 

 
 
 
 
 
De PinksterShop 
 
Daarnaast hebben we afgelopen week ook een  
doorstart gemaakt met De Pinkstershop 
(basisschoolwebwinkel). Er worden artikelen 
gefotografeerd, gecategoriseerd en beschreven. 
Onze programmeurs zijn druk bezig met het 
programmeren van verschillende functies van de 
website en onze hoofdredacteur houdt alle 
touwtjes stevig in handen. We hebben een 
spoedige start gemaakt en hopen voor de 
zomervakantie de Pinkstershop officieel te kunnen openen!  
Onderstaand zijn onze werknemers: 
 

Hoofdredacteur Moon van der Meijden 

Redacteur Marina Zeko 

Penningmeester/boekhouder Lynn Dugour 

Productmanager Donna van Wijk 

Administratie David van Alst 

Fotograaf Julius de Groot 

PR Jonathan Pavesi, Hanna Khairi 

Programmeurs Max Macaré, Koray Ölmez, Nour Saleh 

Productontwerpers Jasmijn Karels, Merle Kwakkenbos 

Klantenservice/post/mail Mateo van Gerven, Senya Krasikov 

 
 
 Join the Pipe 

Er zijn door onze kinderen al bijna 1000 flessen verkocht en de actie loopt 

nog door in enkele klassen.  

Er is in totaal al  4000,- euro ingezameld voor Join the Pipe. 

Hiervan kan er een watertappunt aangelegd worden, zowel bij ons op het 

schoolplein als in Kenia.  Ook zullen er flessen gedoneerd worden aan alle 

kinderen van een school in Kenia. 

 

 

 



 

 

 

De fietsburgemeester op zoek naar fietshelden 

 

Onlangs mochten wij de fietsburgemeester van Amsterdam,  

Katelijne Boerma, op onze school verwelkomen. Op 

Amsterdamse scholen is zij op zoek naar fietshelden die 

meedingen naar de functie van junior fietsburgemeester. 

Gezondheid en leefbaarheid voor kinderen én volwassenen 

zijn hierbij belangrijke speerpunten. Bovenbouwkinderen 

hebben hun ideeën aan Katelijne overhandigd. De jury zal 

uiteindelijk een keuze maken uit alle ingediende ideeën. Het 

kind met het beste idee om de stad leuker en ‘fietsveiliger’ te 

maken mag de junior-fietsburgemeester van Amsterdam 

worden!  

 

Beeldende Vorming  
 
Met veel enthousiasme en plezier hebben de kinderen zich 
tijdens de open ateliers bij Liesbeth Vos ingezet om met 
restmaterialen een nieuwe creatie te maken.  Een groep 
onderbouwkinderen heeft de- in de klas geverfde- t-shirts-
naar eigen inzicht versierd met allerlei restmaterialen. Een 
groep middenbouwkinderen heeft eigen sieraden 
ontworpen van stof, gecombineerd met reststukken van 
sieradenontwerpster en moeder, Uli Rapp. De 
bovenbouwgroep heeft bijzondere, vaak theatrale 
kostuums ontworpen van kippengaas, stoffen, plastics e.d. 
Het viel ons op dat er een enorme focus en ‘drive’ was bij 
de kinderen om voor elkaar te krijgen wat zij in hun hoofd 
hadden. Alle ouders heel hartelijk dank voor de donaties van restmaterialen. Deze materialen 
inspireerden de kinderen enorm in creatieve zin, en kregen zo weer een nieuwe bestemming! 
Al dit moois was te bewonderen tijdens de afsluiting. 
 
 

De afsluiting 

 

Wat een spetterende show op de 

laatste dag van de innovatieweken! 

Zowel de onder- als de midden- en 

bovenbouw hebben de door hun 

zelf ontworpen en gemaakte 

kleding laten zien op de catwalk. 

De modeshow werd begeleid door 

zes dj’s uit de bovenbouw, een 

enthousiaste vader (professioneel 

DJ)  en nog een enthousiaste vader 

als  ware ‘show host’.  

 


