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Pippi of Today & TeamUp basisschool-actie 

Het is 75 jaar geleden dat het eerste Pippi Langkous-boek van de 

Zweedse schrijfster Astrid Lindgren uitkwam. Ter ere van dit 

jubileum slaan The Astrid Lindgren Company, uitgeverij Ploegsma 

en Save the Children de handen ineen. Samen lanceren we de 

internationale campagne Pippi of Today, waarin we aandacht 

vragen voor de helden van nu: kinderen op de vlucht of met een 

vluchtachtergrond.  

Kinderen die gevlucht zijn, hebben veel meegemaakt. In hun 

thuisland en tijdens de reis zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld 

en stressvolle situaties. Save the Children helpt deze kinderen om 

zich zo snel mogelijk weer kind te voelen. Dit doen we bijvoorbeeld 

met TeamUp, een programma in samenwerking met Unicef en 

War Child. TeamUp biedt kinderen tussen de zes en achttien jaar de kans om samen te bewegen en 

spelletjes te doen. De activiteiten dragen bij aan stabiliteit en structuur en ze versterken de 

psychische veerkracht van de kinderen.  

De activiteiten zijn wekelijks op een vaste dag, op een vast tijdstip en worden volgens een duidelijke 

structuur uitgevoerd. In opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de kinderen. 

Op scholen wordt dit gedaan door leerkrachten en ander educatief personeel. 

Door samen te werken met het sterkste meisje ter wereld willen wij het programma TeamUp voor 

nog meer kinderen mogelijk maken en vragen wij alle basisscholen in Nederland om ons mee te 

helpen! 

 

Doe mee met jouw klas en win coole prijzen! 

 

Wij dagen jullie uit om samen met jullie klas (groep 3 & 4) een leuke oefening voor TeamUp te 

bedenken die het lef van Pippi Langkous en de samenwerking tussen kinderen - en dus jullie als 

leerlingen - centraal laat staan.  

Save the Children en TeamUp kiezen welke inzending de 

beste is. Deze oefening wordt opgenomen in het TeamUp 

Gamebook, en zal gegeven worden in AZC’s en 

nieuwkomersbassischolen door het hele land! 

De winnende klas wint voor iedere leerling het boek Pippi 

Langkous is jarig en een TeamUp-sessie speciaal voor 

jouw klas.   

Als klap op de vuurpijl wint de klas voor elke leerling te 

gekke Pippi Langkous-merchandise. 

Heel coole prijzen dus! 😊 

 

 

https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/pippi-of-today-school/
https://www.savethechildren.nl/waar-werken-we/nederland/teamup-gevluchte-kinderen-in-nederland
https://www.kinderboeken.nl/boek/pippi-langkous-is-jarig/
https://www.kinderboeken.nl/boek/pippi-langkous-is-jarig/
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Hoe werkt het? 

- Bekijk eerst deze online video’s en lees onderin deze bijlage de informatie over TeamUp. Zo krijg je  

een goed beeld van een TeamUp-oefening. 

- Bedenk dan jullie eigen oefening.  

- Zoek een goede plek waar jullie genoeg ruimte hebben om de oefening zelf met de hele klas uit te 

voeren. 

- Hou een telefoon met videocamera in een verticale (liggende) stand, met een statief of vraag 

iemand om jullie video te maken. Zorg dat het verder stil is, zodat we jullie goed kunnen horen.  

- Start de video opname. 

• Begin de video met “wij (noem schoolnaam en klas) doen mee aan de Pippi of Today & 

TeamUp basisschoolactie”.  

• Doe de oefening. 

• De video mag niet langer zijn dan 2,5 minuut.   

• Zorg dat jullie de video en de getekende toestemmingsformulieren voor 9 november 2020 

naar onderstaand mailadres hebben gestuurd. 

 

Belangrijk: Zorg dat alle kinderen in de video goedkeuring van hun ouders/verzorgers hebben en dat 

voor elk kind het toestemmingsformulier door hun ouders/verzorgers is getekend.  

 

Zijn jullie tevreden met jullie Pippi Langkous TeamUp video? Mooi! Dan kunt jullie hem gaan 

uploaden en mailen naar Save the Children – martijn.majoewsky@savethechildren.nl 

Niet vergeten: Zorg dat je het getekende toestemmingsformulier inscant en meestuurt met de video. 

 

Inspiratiemateriaal voor ontwikkeling van jullie oefening 

 

De ontwikkeling en uitvoering van deze typische TeamUp Pippi-oefeningen kunnen een mooi 

onderdeel zijn van de lessen burgerschap of gymnastiek. 

 

De TeamUp-oefeningen zijn altijd gericht op de volgende thema’s dus daar kunnen jullie rekening 

mee houden bij de ontwikkeling van de oefening: 

 

1) Thema Boosheid 

2) Thema angst  

3) Thema Stress En Spanning  

4) Thema Conflict  

5) Thema Respect  

6) Thema Pesten 

7) Thema Assertiviteit  

8) Thema Vriendschap En Vrienden 

 

Om jullie een goed idee te geven en te inspireren tot gave oefeningen hebben wij hieronder twee 

bestaande TeamUp-groepsoefeningen uitgebeeld. Daarnaast zijn er inspirerende online fimpjes te 

bekijken van TeamUp Thuis. 

https://www.warchild.nl/teamup-thuis/
mailto:martijn.majoewsky@savethechildren.nl
https://www.kinderboeken.nl/wp-content/uploads/2020/08/Toestemmingsformulier_Pippi-of-Today_Save-the-Children.pdf
https://www.warchild.nl/teamup-thuis/
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Kijk voor alle informatie over de actie en de Pippi of Today-campagne op 

www.kinderboeken.nl/pippi-school. 

http://www.kinderboeken.nl/pippioftoday-school

