
 
 
 
 
 

Nr. 3; dinsdag 27 oktober 2015 
 
 
Beste ouders, 
 
Nog 7 dagen en dan is het zover, de innovatieweek gaat van start! 
 
De onderbouw gaat onder andere aan de slag met het maken van stopmotionfilmpjes, programmeren 
en fotografie. De middenbouw gaat coderen, 3D animaties maken en werken met ‘Scratch’ 
(programmeren). De bovenbouw gaat zich richten op game-design, apps bouwen, hacken en werken 
met ‘Littlebits’ (elektronica).  
 
Alle leerkrachten bereiden een innovatieve les voor die zij geven aan meerdere klassen. Verder hebben 
veel ouders zich aangemeld om iets vertellen over hun werk of om innovatieve lesjes te geven. 
Het is voor ons en de kinderen echt een meerwaarde om op deze manier samen te werken met de 
ouders. Aan het einde van de week presenteren de kinderen wat zij deze week allemaal gedaan, 
gemaakt en geleerd hebben.  
 
Op vrijdag 6 november bent u vanaf 14.00 uur welkom op onze innovatieve beurs! U vindt de 
uitnodiging in de bijlage. 
 
Speciaal voor de innovatieweek lanceert De Pinksterbloem een echte nieuwssite waarop alle actuele 
zaken, zoals informatie en reportages over de innovatieweek, het 3D Kanjers project, de 
innovatiebeurs en andere projecten die we op De Pinksterbloem organiseren te vinden zijn.  
http://pinksterpress.nl 
 
Naast de nieuwssite hebben wij ook een nieuwe Facebook-pagina aangemaakt:  
https://www.facebook.com/depinksterbloem 
Ga dat zien en: liken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Valeri Ligterink 
 
Belangrijke data en afspraken 
maandag 2 november studiedag; 

alle kinderen vrij 
3 tot en met 6 november innovatief leren & ictweek 
dinsdag 10 november MR 
woensdag 18 november OR 
woensdag 11 november MB Nemo 
woensdag 25 november bijeenkomst klassenouders 
maandag 30 november voorlichtingsavond VO 
vrijdag 4 december Sinterklaasviering 

OB + MB 12.00 uur vrij 
BB 12.30 uur vrij 
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Inzamelingsactie Rode Kruis 
Voor de vakantie hebben alle klassen een eigen inzamelingsactie georganiseerd. Elke klas heeft het op 
een eigen manier aangepakt. Zo zijn er voorstellingen gemaakt, koekjes gebakken, gezongen, veilingen 
gehouden en flessen opgehaald. We hebben met alle klassen samen €2250,59 opgehaald. Bedankt 
voor alle donaties! 
 
3D kanjers project 
Door Daan van de Weijer 
 
De afgelopen weken hebben we in het sciencelokaal keihard gewerkt aan een heel bijzonder project. 
Vijftien leerlingen uit de bovenbouw hebben samen een echte 3D printer gebouwd. De groep kinderen 
die hiervoor is uitgekozen bestaat niet uit leerlingen uit de verrijkingsklas, zoals op andere scholen 
gebruikelijk is, maar uit heuse kanjers die juist kunnen uitblinken in deze technische en innovatieve 
opdrachten.  
 
De groep 3D Kanjers heeft een topprestatie geleverd. 
Van het in elkaar schroeven van de verschillende onderdelen tot het aansluiten van de electronica, 
alles hebben onze leerlingen  helemaal zelf gedaan. Een lastig en precies karwei, waarbij de 
handleiding voor het bouwen ook nog eens in het Engels was! 
Gelukkig was er hulp van Philippe Bressers, die de kinderen kon voorzien van de nodige technische tips 
en aanwijzingen.  
 
Donderdag 29 oktober zullen de leerlingen de printer fine-tunen en testen voor echt gebruik binnen de 
school. Zo kunnen binnenkort alle leerlingen van De Pinksterbloem hun eigen 3D ontwerp op deze 
zelfgebouwde printer uitprinten!  
 
Het 3D Kanjers project is onderdeel van het schoolbrede project ‘innovatief leren en ICT’ dat dit 
schooljaar is gestart. Doel van dit project is het implementeren van innovatief onderwijs binnen het 
vaste aanbod van de school.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Succesklas 
Door Geerthe Schilder 
 
‘Voetballen in het Oosterpark’ 
 
Maandagochtend 9.30 uur. Twee kinderen zijn bezig met het maken van een kubus van precies een 
kubieke meter. Twee andere kinderen maken een vierkante meter door kranten heel precies aan 
elkaar te plakken. Een ander groepje berekent hoe vaak een blokje van een vierkante centimeter in die 
grote kubus van een vierkante meter past. Een half uur later proberen we met de hele groep de 
oppervlakte te berekenen van ons schoolplein. Klas B heeft gelukkig een meetwiel dat we mogen 
lenen. Per ongeluk wordt eerst de omtrek van het schoolplein gemeten. Later lukt het om de 
oppervlakte van het voetbalveld te berekenen. 
 
Sinds dit schooljaar werk ik als leerkracht in de Succesklas. Samen met een stuk of acht leerlingen uit 
de bovenbouw komen we op maandag- en vrijdagochtend bij elkaar in het science lokaal. 
Ze krijgen daar van mij les in rekenen en taal. De lessen die ik geef zijn vaak al eerder op een andere 
manier in de klas aangeboden, maar de herhaling is fijn. Sommige kinderen werken ook in andere 
boeken of op andere niveaus, ik geef hen dan de instructie die ze nodig hebben. Ook maken we altijd 
samen een planning voor de rest van de week. 
 
Sommige kinderen komen alleen even naar de Succesklas voor de lesjes begrijpend lezen of spelling, 
maar de meeste kinderen zijn de hele ochtend bij mij. 
Ik heb het met de kinderen ook vaak over ‘leren leren’ en over een goede werkhouding. We oefenen 
ook veel met samenwerken. 
 
Doordat het zo’n kleine groep is kan ik heel gericht hulp bieden. En we gaan vooral ook vaak dingen 
doen en maken, zoals u op de foto’s misschien wel kunt zien. 
 
Kortom; onderwijs op maat. Het is een feest om te doen. 
 
Gisteren stelde ik voor om eens met de groep een uitstapje te maken, iets leuks te doen. "Wat lijkt 
jullie leuk?" vroeg ik ze. 
"Zullen we dan gaan voetballen op het schoolplein!" vroeg een jongen uit groep 7. "Maar dat doen 
jullie elke dag al." zei ik. "Ik bedoelde eigenlijk iets buiten school." 
"Zullen we dan gaan voetballen in het Oosterpark! Met een harde bal! Ja, met een harde bal juf!” 
 
Ik kan hier nog steeds om lachen. Misschien dat ik mijn idee van een bezoek aan Nemo op een later 
moment nog eens probeer. 
 

 
 



De ‘Fit in de ArenA’ dag 
Christel Korstjens; werkdagen dinsdag t/m vrijdag 
Mobiel 06-1242.6564 of mail c.korstjens@oktamsterdam.nl 

De gemeente Amsterdam organiseert een middag speciaal voor ouders en kinderen die meer willen 
weten over gezond leven. Wat kunt u verwachten? 
 
Een leuke middag waarin u en uw kind de Amsterdam ArenA van binnen zullen zien! Het thema van de 
dag is ‘gezond leven’. Samen met uw kind kunt u activiteiten doen vlak naast het voetbalveld! Zo zijn er 
beweegspelletjes voor de kinderen en tips over gezond eten voor u. 
 
Een kijkje achter de schermen van de Amsterdam ArenA staat ook op het programma. Wij zorgen voor 
drinken en een tussendoortje. Aan het eind van de dag krijgt uw kind een leuk cadeautje mee naar 
huis. 
 
Kosten:Gratis 
Wanneer? Zondag 22 november van 13.00-16.00 uur. 
Vervoer en bereikbaarheid: Een bus brengt u naar het stadion. Meer informatie hierover krijgt u later 
via de post. 
 
Aanmelden via c.korstjens@oktamsterdam.nl 
 
 

mailto:c.korstjens@oktamsterdam.nl

