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Beste ouders, 

 

Innovatie en duurzaamheid, een prachtige combinatie voor een aantal inspirerende weken 

waarbij onze leerlingen aangesproken worden op hun 21e eeuwse vaardigheden. Bij de 

voorbereidingen van de innovatieweken bleek al snel dat het thema ‘Duurzaamheid’ erg 

aanspreekt en zeer geschikt is om allerlei lessen uit te werken waarbij het samenwerken, 

creatief en probleemoplossend denken centraal staan. 

 

Vanaf maandag 9 april besteden we aandacht aan de 3 P’s (een term uit de duurzame 

ontwikkeling), People, Planet en Profit, de drie elementen die op een harmonieuze wijze 

gecombineerd dienen te worden. 

 

In de lessen ligt naast bewustwording de nadruk op oplossingen. De kinderen zijn erg begaan 

met de natuur, willen graag mensen helpen en hebben vaak originele en creatieve oplossingen 

voor duurzame vraagstukken. Tijdens de voorgaande innovatieweken hebben we de kinderen 

op andere manier aan het werk gezien: kritisch, oplossingsgericht, creatief of als verbinder, wat 

vaak tot verassende en prachtige resultaten leidt. Wij gaan ervan uit dat het thema 

‘Duurzaamheid’ dit ook weer oproept bij onze leerlingen. 

 

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten die wij organiseren en voor welke wij nog hulp 

nodig hebben. Indien u ons kunt ondersteunen of materiaal heeft dat wij kunnen gebruiken, 

meldt u dit dan bij de eigen leerkracht of mail naar administratie@depinksterbloem.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Valeri Ligterink 
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Belangrijke data en afspraken 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag; alle kinderen vrij 
Maandag 2 april 2e Paasdag; alle kinderen vrij 
Maandag 9 april Start innovatieweken 
Woensdag 18 april Bijeenkomst Klassenouders 
Maandag 23 april Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Donderdag 26 april Feestelijke afsluiting innovatieweken 
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei Meivakantie 
Maandag 14 t/m woensdag 16 mei Bovenbouw kamp 

 
 

Pinksterbloem Innovatieweken 2018 

 

Modeshow van restmateriaal 

Liesbeth Vos ontwerpt tijdens de Beeldende Vorming lessen kleding van restmateriaal met de 

kinderen. Tijdens de afsluiting op donderdag 26 april gaan de kinderen met de kleding op de 

catwalk. Wij zoeken hiervoor nog apart of speciaal restmateriaal! 

 

Leerlingenraad: aan de slag met verpakkingsmateriaal 

Fedor en Valeri gaan met de leerlingen uit de leerlingenraad kijken naar het onnodig gebruik 

van plastic in de supermarkt. 

 

Junior Fietsburgemeester 

Samen met veel andere scholen doet ook De Pinksterbloem mee aan de wedstrijd Junior 

Fietsburgemeester. Deze wedstrijd is voor groep 5 t/m 7.  

Alle fietshelden in Amsterdam worden uitgenodigd om met elkaar ideeën te bedenken om 

fietsen nog beter en veiliger te maken rond hun school. De fietsheld met het beste idee wint en 

wordt de eerste Junior Fietsburgemeester van Amsterdam.  

De Junior Fietsburgemeester doet hetzelfde als een fietsheld én een beetje meer. Zo mag hij of 

zij de Fietsburgemeester van Amsterdam helpen om meer kinderen veilig op de fiets naar 

school te krijgen. Je gaat dan mee naar evenementen over fietsen of je wordt geïnterviewd 

over jouw ideeën. Junior Fietsburgemeester ben je voor 1 jaar.  

Donderdag 12 april komt de Fietsburgemeester van Amsterdam op onze school om naar alle 

ideeën te luisteren en in te zamelen! 

 

Water Spaarders  

Dit is een initiatief van kinderen en leerkrachten samen met het Wereld Natuur Fonds, Unilever 

en de Missing Chapter Foundation.  

De kinderen leren in de lessen over de impact van klimaatverandering op de natuur en het 

belang van energie besparen. Ze gaan met elkaar in discussie en ontdekken welke concrete 

positieve gevolgen kleine gedragsveranderingen kunnen hebben. Als ware ambassadeurs gaan 

ze ouders, broertjes en zusjes stimuleren om korter te douchen.  

Het lesmateriaal maakt de leerlingen bewust van het verband tussen het gebruik van warm 

water (en dus het gebruik van energie), het klimaat en de natuur. Ook ontwerpen de leerlingen 

een etiket voor een doucheproduct met een spreuk die aanzet tot korter douchen. 

 
 

 

 

https://bycs.org/p/wat-doet-een-fietsheld


Koopt u een fles voor een duurzame toekomst? 

Wereldwijd hebben zo’n 800 miljoen mensen geen toegang tot schoon en veilig drinkwater. 

Join the Pipe heeft als droom de hele wereld van schoon drinkwater te voorzien. De 

Pinksterbloem gaat samen met Join the Pipe het drinken van kraanwater 

promoten met als doel een eerlijke verdeling van drinkwater en het 

gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater tegen te gaan. 

Tijdens de innovatieweken komen onze kinderen in actie voor dit goede 

doel. Met de verkoop van kraanwaterflessen proberen de kinderen van 

De Pinksterbloem een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. 

Daarom komt de opbrengst van onze 

flessenverkoop ten goede aan een 

school in Kenia. Voor elke verkochte 

fles doneren we ook een fles aan een 

kind van deze school. Wij hopen genoeg op te halen om ook 

een tapwaterpunt op een school in Kenia te kunnen laten 

plaatsen. Helpt u mee? Tijdens deze actie worden de flessen 

voor slechts 5,- euro per stuk verkocht. 

 

Excursie bovenbouw. 

Dankzij de Stichting Vrienden van de Gaaspermolen krijgen alle bovenbouwklassen tijdens de 

innovatieweken één dag  gratis een excursie. Zij gaan op stap naar het Museum Stoomgemaal 

Cruquius, de Gaaspermolen en maken met een gids een natuurwandeling door de polder. 

Tijdens deze excursie leren zij van alles over duurzaam waterbeheer. 

 

Kraak de Klas 

Op 4 april wordt het team getraind om ‘Kraak de Klas’ in eigen klas te kunnen spelen. Dit recent 

ontwikkelde materiaal hebben wij aangeschaft om de vaardigheden creativiteit, samenwerking 

en kritisch denken aan te spreken via een spannende spelvorm. 

 
Kledingruilbeurs 

Tijdens de kledingruilbeurs staat recyclen en hergebruik van kleding centraal.  

Vanaf 9 april kunnen de kinderen kleding inleveren bij de administratie, maximaal 10 schone 

kledingstukken per leerling in de maten 110 t/m 164.  

Tijdens de kledingruilbeurs mogen leerlingen uit elke klas in groepjes van 5 naar de winkel om 

kleding uit te zoeken, ook kinderen die niets hebben ingeleverd. 

De kledingruilbeurs vindt plaats van maandag 23 april t/m donderdag 26 april en alle 

leerkrachten geven in deze week lessen over het recyclen en hergebruiken van kleding en over 

de kledingindustrie. 

 

We zijn nog op zoek naar kledingrekken en kledinghangers én naar ouders die in de 

kledingruilbeurswinkel willen staan.  

 
Afsluiting innovatieweken 

Op donderdagmiddag 26 april sluiten we de innovatieweken feestelijk af. U bent van harte 

uitgenodigd om te komen kijken wat de kinderen allemaal hebben geleerd, gemaakt, 

ontworpen en bedacht. U krijgt hiervoor nog apart een uitnodiging met alle informatie.  


