
   

UITNODIGING  

Kindercongres Code Groen – 14 mei 2019 
 

‘Code Groen leidt tot waardevolle en toekomstbestendige ideeën voor de 

stad, bedacht door de generatie die nog een heel leven in Rotterdam voor 

zich heeft.’ 

 

Graag nodigen wij u uit voor het KinderCongres op 14 mei 2019 als afsluiting van de 3e editie van 

Code Groen! Bijna 400 leerlingen staan klaar om hun allerbeste ideeën, bevindingen en 

denkbeelden, voor de stad Rotterdam, met u te delen. Tijdens het congres gaan kinderen het 

gesprek aan met het bedrijfsleven, experts uit de stad en vertegenwoordigers van de gemeente. 

 

In Code Groen worden kinderen uit groepen 7 & 8 van het basisonderwijs, uitgedaagd om creatief 

mee te denken over serieuze vraagstukken uit de stad. Volwassen kwesties waar gebruik wordt 

gemaakt van de denkkracht en de verbeelding van de kinderen. Immers, de jeugd heeft de 

toekomst. 

 

Onder begeleiding van professionele Rotterdamse kunstenaars hebben de leerlingen, dat wat zij 

belangrijk vinden voor hun leefwereld en de toekomst van hun stad, rond thema's als 

duurzaamheid, innovatie en samenleven, verbeeld en vormgegeven in een tentoonstelling die 

tevens het startpunt is voor het gesprek met elkaar. 

 

PROGRAMMA - 14 MEI 2019     LOCATIE 

Vanaf 10.45  Inloop      Hofpleintheater 

11.00-12.00  Opening en Presentaties   Benthemplein 13, 

12.15-13.15  Gesprekken met u    Rotterdam 

13.30-14.00  Plenaire afsluiting 

 

Naast de leerlingen, ouders en scholen verwachten wij tientallen experts en sponsoren die graag 

het gesprek aangaan met de kinderen. Denk aan: Gemeente Rotterdam, Resilient City, Alphatron, 

Count. BV, Matrans, NedSpice, Rabobank en Stichting Rotterdamsch Onderwijs. 

En natuurlijk de bedrijven en instellingen die de kinderen deze editie wisten te inspireren: Blue City, 

GroenCollect, Water Sensitive, Studio Bas Sala, Milieupark IJsselmonde, ReShare, Huize Middelland 

(lokaties Spoortuin, Thuis in West, het Brancopark en het Wijkpaleis) en Museum Rotterdam. 

 

Benieuwd naar alle nieuwe briljante ideeën? Kom vooral langs!  

Wilt u ons laten weten of we op uw komst kunnen rekenen? Graag een eenvoudige mail met in het 

onderwerp ‘Ja, ik ben aanwezig’ naar info@codegroen010.nl. 

 

Graag tot ziens op dinsdag 14 mei, ook namens Caroline Pietermaat (Jeugdtheater Hofplein) en 

Sylvia Wiegers (SKVR), 

 

Met vriendelijke groet, 

Hedi Legerstee 

Projectleider Code Groen 

 


