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Huissen, 16 januari 2018 
 
Betreft: jubileumactiviteit ‘De Linge 20 jaar’ met Ruud Veltenaar, als friskijker 
 
Beste ouders, 
 
Dit jaar bestaat stichting de Linge 20 jaar! Ook starten we in 2018 met het versterken van toekomstbestendig 
onderwijs door middel van het meer gericht inzetten van ICT. Dit willen we vieren. Daarom houdt Ruud 
Veltenaar op maandag 22 januari een zogenaamd ‘inspiriment’. Hij doet dit voor alle kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 van onze basisscholen.  
 
Ruud is bijzonder hoogleraar, filosoof, trendwatcher en inspirator. Daarnaast is hij vooral een gepassioneerd 
mens die zich met een frisse blik richt op de trends en ontwikkelingen met impact op onze welvaart, welzijn, 
leven en werk. Zelf zegt hij hierover op zijn website: “Ik focus me vooral op wat mensen zouden moeten doen 
in onze wereld die in sneltreinvaart transformeert naar een volgende fase in onze beschaving. Het ontdekken 
van nieuwe wegen naar een betere toekomst, vormt het centrum van mijn leven. Mensen bewust maken van 
hun onbegrensde mogelijkheden is mijn passie en het creëren van bewustzijn en het stimuleren van 
ontwikkeling en actie is mijn missie.”  
 
Komende maandag hebben wij een primeur! Ruud spreekt voor het eerst voor een zaal met kinderen van 8 
tot 12 jaar. Hij behandelt dan een aantal thema’s, waaronder  technologische ontwikkelingen, 
klimaatverandering en het onderwijs in de toekomst. De bijeenkomst is interactief; kinderen kunnen 
reageren. 
De bijeenkomst duurt een uur. 
 
Het inspiriment vindt plaats op Papendal. Uw kind kan gewoon om 8.30 uur naar school komen. De kinderen 
worden met bussen vervoerd onder begeleiding van de groepsleerkracht en een andere volwassene. We 
verwachten dat uw kind een leerzame en leuke ochtend heeft! 
 
Mede namens de voorbereidingsgroep, 
Met vriendelijke groeten, 
 
Theo Pruyn, directeur-bestuurder   
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