
SOCIAAL DEMOCRATISCH BURGERSCHAP 
Actief burgerschap is te leren, laat de kinderen doen! 

Samen met DOENJA heeft 

Basisschool De Achtbaan 

een methode ontwikkeld 

waarbij kinderen uit alle 

klassen betrokken worden 

bij de buurt waarin de 

school staat. Op deze 

bladzijde leest u kort wat 

er in de verschillende 

klassen gedaan is. 

Verderop in de krant is er 

aandacht per klas voor de 

activiteit die zij hebben 

gedaan afgelopen 

schooljaar.  

Elk leerjaar krijgt een 

project wat past in de 

belevingswereld van het 

kind. En het kind stap 

voor stap meer laat 

participeren met zijn/haar 

omgeving. 

Groep 1 en groep 2: 

MUSEUM VAN JE WIJK 

De kinderen krijgen een 

rondleiding van een 

bijzondere bewoner uit de 

wijk. Hij/zij kan met 

passie vertellen, de 

kinderen krijgen een 

kijkje in diens 

belevingswereld. 

Tijdens de wandeling 

verzamelen de kinderen 

materiaal. In de klas 

hebben ze het er ook over. 

Groep 3: 

JE WIJK IS EEN MUSEUM 

De leerlingen gaan met de 

stadsarcheoloog een 

wandeling maken door 

Archeologiepark Leidsche 

Rijn en ervaren hoe 

archeologen werken. 

Leidsche Rijn is Vinex en 

heeft veel geschiedenis in 

de grond zitten. De ruimte 

rondom de school heet 

Archeologiepark. 

Groep 4: 

OP VISITE IN JE WIJK 

De kinderen gaan met de 

klas kennis maken met een 

bijzondere instelling in 

de wijk. U kunt denken aan 

een verzorgingshuis of 

restaurant Hoge Weide. De 

kinderen ondernemen dan 

samen met de mensen die 

daar zijn een activiteit. 

Groep 5: 

NATUURLIJK DE WIJK IN 

De leerlingen van groep 5 

verzorgen samen met de 

bewoners van woon- 

zorgcentrum de Ingelanden 

de tuin. Dit draagt bij 

aan samenwerken, maar ook 

aan groenonderwijs.  

Groep 6 en groep 7: 

OP BEZOEK IN JE WIJK 

De kinderen hebben hun 

eigen omgeving in kaart 

gebracht met de kaart van 

Leidsche rijn en het 

Wijkwijs werkboek. Daar 

staan uitdagende vragen in 

en opdrachten waar de 

kinderen zelfstandig mee 

aan de slag konden. Ze 

mochten, tekenen, 

schrijven, knippen en 

plakken en brachten zo in 

hun wereld in kaart.  

Om de groepen met aandacht 

te kunnen laten werken 

hebben we de in drie 

groepen verdeelt, ze kozen 

een van de drie interesse 

gebieden: Natuur & milieu, 

Mens & samenleving en 

Veiligheid & techniek.  

Samen met de eigen coach 

hebben de groepen een 

bezoek in de wijk 

voorbereidt, met als doel 

‘helpen’. 

Groep 8: 

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN 

Al wat de kinderen de 

afgelopen jaren hebben 

geleerd en leren kennen in 

de wijk komt samen in het 

project van groep 8. De 

kinderen zetten, samen met 

klasgenoten, een eigen 

(kortstondige) onderneming 

op. Deze onderneming 

draagt bij aan het 

verbeteren van de wijk.  

Op 16 april is er een 

groot evenement geweest 

waarop groep 8 hun 

werkzaamheden voor de wijk 

hebben gepresenteerd.  

 

Veel leesplezier! 

 

  



 
Groep 1 en groep 2: MUSEUM VAN JE WIJK 

Op 1 mei 2015 hebben de 

kinderen van de Apengroep 

rondom de school zwerfafval 

verzameld. Vóórdat de 

wandeling plaats vond, hebben 

wij in de klas een film 

gekeken over het onderwerp. 

Naar aanleiding van de film 

vond er een gesprek plaats. 

Tijdens het gesprek hebben de 

kinderen goed nagedacht over 

de consequenties van 

zwerfafval. Ook werden deze 

uitvoerig besproken. 

Vervolgens hebben de kinderen 

samen met twee ouders 

zwerfafval verzameld rondom 

de school. Tijdens de wandeling vonden we zwerfafval zoals: sokken, snoeppapier, 

brillen en vuurwerk. Na de wandeling hebben wij gekeken naar de hoeveelheid afval 

dat wij verzameld hebben. 

 

 

Oogst van de dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er lag zelfs een sok langs het 

voetbalveld! 

  



 
Groep 3: JE WIJK IS EEN MUSEUM 

We zijn deze maand samen 

met Doenja naar de 

bouwspeeltuin geweest voor 

een leerzame archeologie 

middag. Deze les werd 

gegeven in het kader van 

het actief burgerschap. 

Door dit soort lessen leren 

de kinderen hun eigen wijk 

beter kennen. 

Wat is groep 3B allemaal te 

weten gekomen?: op wat voor 

schoenen de Romeinse 

soldaten liepen, waarom de 

Romeinen munten hadden en 

wat we over de Romeinen 

allemaal hebben gevonden in 

Leidsche Rijn! 

Wij weten nu wat 

wachttorens zijn, hoe we 

een Romeinse weg in 

Leidsche Rijn herkennen en 

hoe groot de sloot bij de 

Groenendijk vroeger was! Ook hebben we botten en scherven bekeken, hebben we een 

Romeins spel geleerd en hebben we naar een echte schat gegraven. Kortom, het was 

een hele fijne middag! 

Nog even de spelregels van het spelletje: 

Zorg dat je tegenstander minder dan 3 stenen overhoudt of dat je tegenstander 

niet meer kan zetten. Er zijn drie fases in het spel (plaatsen en verplaatsen). 

In elke fase kun je stenen van je tegenstander verwijderen als je 3 op een rij 

maakt (horizontaal of verticaal), dit wordt een molen genoemd. Elke keer als je 

een molen vormt, mag je een steen van je tegenstander verwijderen (behalve als 

deze onderdeel van een eigen molen is, tenzij alle stenen van je tegenstander 

onderdeel van een molen zijn). 

Het plaatsen van de stenen 

Allereerst moet de spelers om de beurt elk een steen op het bord plaatsen op de 

kruisingen tussen horizontale en verticale lijnen (aangegeven met een stip). Deze 

fase stopt zodra iedere speler 9 stenen heeft gelegd. 

Daarna mag je om de beurt een steen verplaatsten naar een 

naastgelegen vrije plek. Ook hier geldt weer als je een 

molen vormt, mag je een steen van je tegenstander 

verwijderen. 

De derde fase begint wanneer iemand slechts 3 stenen 

overheeft. Bij elke zet mag degene dan naar elke vrije plek 

zetten in plaats van de naastgelegen plek. 

Je wint het spel als je tegenstander minder dan 3 stukken 

overheeft of geen geldige zet meer overheeft.  



 
Groep 5: NATUURLIJK DE WIJK IN 

De afgelopen maanden 

zijn we druk bezig 

geweest met het 

tuinieren bij de 

Ingelanden.  

Tuinman Kees heeft ons 

erg goed geholpen om 

de tuintjes in orde te 

maken.  

We kregen om de week 

les hoe we de grond en 

de planten moesten 

verzorgen. We hebben 

echt genoten van het 

weer, elkaar en het 

resultaat: 

Een groene met 

liefde 

verzorgde, 

verwilderde 

groentetuin.  

We hebben zelfs 

een salade van 

het resultaat 

kunnen maken 

die heerlijk 

was, zelfs met 

wat zand 

erdoor! Top was 

het!  



 
Groep 6A: Careyn Parkwijk,woonlocatie voor mensen met dementie 

 

  

 



 
Groep 6A: Op bezoek bij Bakker Neplenbroek in Terwijde 

  



 
Groep 6A: Een handje helpen bij Boer Goes 

 

 

 

 

 

 

  

We hebben zand 

geschept en een 

zoete appel 

gegeten bij Boer 

Goes 



 
Groep 6B: Een handje helpen bij de Dierenkliniek 

  



 
Groep 6B: Op bezoek bij de Brandweer 



 

 



 
Groep 7A: Bloemschikken en kennismaken op de Boogh 

 

 

  



 
Groep 7A: Maken een droomtuin bij de Vlinderhof 

  



 
  



 
Groep 7A: Careyn Parkwijk,woonlocatie voor mensen met dementie 

  



 
Groep 7B: In de leer bij de brandweer 

  



 
Groep 7B: op bezoek bij de dierenarts 



 
  



 
Groep 7B: Aan het werk met Stadsbedrijf  

 


