
 

Het HB Atelier is een initiatief van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

30 06 (SWV PO 30 06). Meer- en hoogbegaafdheid is een van de speerpunten 

uit het ondersteuningsplan 2019-2023. Zie ook: www.hb-atelier.online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruim 130 leerlingen hebben hun beste idee ingezonden voor Challenge #5 ‘Goede gezondheid voor 

iedereen’. Ze hebben deelgenomen aan workshops en gastsprekerslessen en ze hebben meegedacht 

over oplossingen over hoe we samen de wereld een stukje beter kunnen maken. Een wereld, waarin we 

samenwerken aan de 17 werelddoelen. Werelddoel 3 gaat over goede gezondheid.  

 

Voor de jury was het een moeilijke taak om uit alle geweldige inzendingen te kiezen voor de beste drie.  

De 1e prijs is gewonnen door Cato & Sara met hun zelf geschreven en gecomponeerde lied over 

gezondheid. Het idee van Puck over hoe je kinderen met tics kunt helpen, ‘de Tricks voor Tics’, was ook 

zo sterk dat de jury haar een gedeelde 1e prijs heeft toegekend. De 3e prijs ging naar Debby en Hayat 

met hun idee om mentale gezondheid bij kinderen op school bespreekbaar te maken. Saar en Karlijn 

wonnen de creativiteitsprijs met de gezondheidskalender. Top!  

 

In februari starten we weer met de nieuwe Challenge over Werelddoel 7, Betaalbare en duurzame 

energie. Doe je mee? Ga dan naar onze website. Veel plezier en succes! 

Frank Kat, directeur SWV PO 30 06 reikt de 1e prijs uit voor Challenge #5 Gezondheid voor iedereen  

 

Jury kiest uit meer dan 130 inzendingen een gedeelde 1e 

prijs voor het lied ‘Wees gezond’ en ‘Trick voor Tics’!  
 

 

 

Een betere wereld 

De Challenge is een online opdracht waarbij we je vragen om mee te denken over de oplossing van een probleem. 

In de eerste challenge vragen we om ideeën te bedenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat elk kind naar 

school kan. Want ook voor het coronavirus waren er wereldwijd heel veel kinderen die niet elke dag naar school 

konden.  

 

Bekijk het promo filmpje hier!   
 

Meedoen met de Challenge? Zo werkt dat! 

Je kunt je aanmelden via het formulier op onze website www.hb-atelier.online. Dat kan tot 20 mei. Hierna krijgen 

jij en je juf of meester een mail met meer informatie. Elke week kun je online hulp vragen voor de uitwerking van 

jouw idee. Je wordt online begeleid door juffen en meesters van plusklassen in het HB Atelier. Jouw uiteindelijke 

idee stuur je eind juni in. Een jury kiest vervolgens een paar prijswinnaars!  

De Challenges zijn bedoeld om kinderen, met name uit de bovenbouw van de basisschool, extra uitdaging te 

bieden. Maar iedereen kan en mag meedoen. 

 

Een betere wereld voor jou en mij 

Onze Challenge is gekoppeld aan de 17 Werelddoelen. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 

een betere plaats is om in te leven. Een wereld, waarin minder honger is. Een wereld waarin we goed voor elkaar 

zorgen. Een wereld waarin landen samenwerken aan gezondheid en zorgen voor goed onderwijs. Een betere 

wereld dus, voor jou, voor mij en voor iedereen. 

 

http://www.swvpo3006.nl/
http://www.hb-atelier.online/
https://www.hb-atelier.online/leerlingen/challenges/
https://youtu.be/s6_mbd6KRdA
http://www.hb-atelier.online/

