
 

BUITENONDERWIJS               
Uitnodiging 2e Pizza-sessie: 13 februari 2019 

Om (weer) mee te denken en samen te werken 

Voor ouders, leerkrachten en partners van de scholen Bathmen/Loo 
 

Woensdag 13 februari is de 2e Pizza-sessie over Buitenonderwijs  

Hieronder een kort verslag van de 1e Pizza-sessie 23 januari 2019 Samen Scholen over Buitenonderwijs 

 
Woensdag 23 januari verzamelden zich 48 mensen rond 17.00 uur in het ABS-huus. Een ontmoeting van 

ouders en leerkrachten van de Rythmeen, de Looschool en De Dorpsschool. Na een eerste uitleg van het 

waarom werden de verschillende werkvormen toegelicht. Het is de bedoeling om in co-creatie met elkaar 

aan de slag te gaan. Buitenonderwijs: Voor wie doen we dat? (Schrijf een liefdesbrief) Waar kan dat? (Maak 

een kaart/plattegrond) Waarom buiten? (Maak een Loesje poster) Met wie doen we dat? (Maak een 

mindmap) Wat is dat? (Maak stellingen). De ouders en leerkrachten verdeelden zich in 5-tallen over de 

diverse opdrachten en iedereen ging geanimeerd en enthousiast aan de slag zonder belemmerd te worden 

door ‘ja…maar’. Echt met elkaar in gesprek, kneden, stoeien en kleur geven aan Buitenonderwijs. Onderwijl 

genoot men van verschillende soorten pizza.  

 

 

 

 

 

 

Om 18.45 werden enkele producten met elkaar gedeeld. Prachtig om te zien en horen wat een gemeenschap 

allemaal met elkaar kan bedenken. Heel veel input en inspiratie dus voor de volgende pizzasessie.  

Tijdens deze 2e sessie gaan we enkele ideeën verder uitwerken tot concrete plannen die op  de korte termijn 

haalbaar zijn en met elkaar inventariseren wat er op langere termijn mogelijk zou kunnen zijn. 

Iedereen is opnieuw van harte welkom om zijn/haar bijdrage te leveren aan dit bijzondere proces. Ook als 

de er de 1e keer niet bij kon zijn. 

De 2e pizza-sessie is dus op 13 februari, opnieuw van 17.00 tot 19.00 uur (locatie ABS-huus) met als doel 
een concreet plan te maken voor 1 of 2 ideeën die bedacht zijn tijdens de 1e sessie. 
 
In verband met de te bestellen pizza’s vragen wij  je aan te melden voor de 2e pizza-sessie van 13 februari 
door deze mail te beantwoorden.  
 
Wij zien (wederom) uit naar jouw komst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Frank en Karin 
Directie scholen Bathmen 

   


