
Leonardo nieuwsbrief juni 2016                     

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers van de Leonardo, 

In maart 2016 is de Leonardo aan de Achtbaan gekoppeld. Naast de wisseling van het 

management heeft dit tot vragen geleid tot de huidige ontwikkeling van de Leonardo. 

Vragen waar wij niet direct een antwoord op konden geven.  

Op woensdag 22 juni willen we graag aan u middels een presentatie laten zien wat De 

Achtbaan voor soort school is, welk profiel we hebben en wat u van De Achtbaan kunt 

verwachten. Wij zullen met u delen wat we verder willen ontwikkelen en inzicht geven in 

onze jaarplanning/schoolgids. Graag gaan wij met u in gesprek om vanuit uw perspectief 

te kijken wat er nodig is voor onze kinderen. Wij kunnen momenteel nog geen inzicht 

geven ten aanzien van onze ontwikkelingen doordat wij intern en met het bestuur 

hierover nog in gesprek zijn. Daarnaast denken wij dat er genoeg ruimte is om tijdens de 

ouderavond in gesprek met u te gaan. Wij laten ons graag door u inspireren! 

Fijn dat deze week vele ouders aanwezig waren tijdens de inloopmiddag. Juf Cindy werd 

in het zonnetje gezet voor al haar inzet voor de Leonardo. Ook hebben we juf Loes 

uitgezwaaid! Juf Loes is eerder met vakantie gegaan en heeft nog een stukje geschreven 

bij nieuws uit de groep. Alle kinderen en ouders bedankt voor het maken van de vlaggen 

voor juf Cindy, lieve briefjes, tekeningen, lekkere hapjes en ga zo maar door. 

Aankomend schooljaar in oktober wordt er voor de Leonardo ook een korte promo film 

gemaakt. Dit sluit aan bij de promo films die al op de sites van de verschillende KSU 

scholen staan. Meester Marcel heeft al een mooie start gemaakt om de film te maken 

voor de inloopmiddag waar verschillende items van ons onderwijs zichtbaar waren.  

Naast het vertrek van juf Loes zijn we blij dat juf Annemarie vier dagen bij groep 7/8 

aanwezig is. Juf Shanna zal de woensdagen blijven invullen. Wij zijn ons bewust dat er 

vragen zijn over de personele bezetting en groepsindeling voor aankomend schooljaar. 

Helaas kunnen wij u op dit moment nog geen uitsluitsel over geven. Wij hopen dit met u 

te kunnen delen op onze ouderavond woensdag 22 juni. Aankomend schooljaar gaan we 

starten met groep 3 leerlingen! Wij heel enthousiast dat we kunnen voorzien in de vraag 

naar Leonardo onderwijs voor groep 3 t/m 8. 

We kregen bericht dat niet alle ouders onze mail via Parnassys ontvangen. Deze 

nieuwsbrief zullen we daarom ook op papier meegeven aan de leerlingen. Vanaf 

maandag 13 juni hangen er lijsten met adres/e-mailgegevens van uw kind bij elke groep. 

Wilt u kijken of deze gegevens nog correct zijn zodat wij eventueel kunnen aanpassen? 

Op maandag 13 juni zijn er oudergesprekken. Dit zijn gesprekken van 15 minuten waarin 

de groepsleerkracht de ontwikkeling van uw kind met u bespreekt. Tevens worden het 

OPP (ontwikkelingsperspectief) en de Cito scores besproken. De afspraak kunt u met de 

groepsleerkracht maken. Via social school is hier een oproep voor geweest. 

Met vriendelijke groet, 

Team Leonardo 

http://www.ksu-deachtbaan.nl/
http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/uploads/pics/leonardo_logo_01.jpg
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Schaken 

Sinds een aantal jaren geef ik op De Binnentuin aan de Leonardogroepen. Naast zelf 

schaker ben ik ook trainer tot op Nederlands niveau, al bijna 25 jaar jeugdleider/ 

wedstrijdleider van de grootste schaakvereniging van Utrecht en al 15 jaar de (mede-

)organisator van het schoolschaaktoernooi van de stad Utrecht. Naast deze school geef ik 
elke week aan ruim 100 kinderen schaakles. 

Op emotioneel, cognitief en sociaal niveau levert schaken  een bijdrage aan de 

ontwikkeling van kinderen. Op cognitief niveau kan gedacht worden aan analyseren, het 

ontwikkelen van zelfstandig denken, patroonherkenning, visualiseren en anticiperen. 

Sociaal gezien leren kinderen zich vooral te verplaatsen in de tegenstander en samen te 

werken. Op emotioneel vlak worden via het schaken zaken ontwikkeld als geduld, 

incasseringsvermogen, concentratie en zelfdiscipline. 

De door de Nederlandse Schaakbond ontwikkelde schaakmethode gaat in 6 stappen met 

per stap 2 plus/ buiten varianten. Op de Binnentuin zitten de kinderen van opstapje 1 

(startniveau) tot aan stap 5 (topniveau Nederlandse jeugd). Verdeeld in 3 groepen met 

in elke groep ongeveer 3 niveau's is er wekelijks instructie via het Digibord, het 

toepassen van de theorie op het schaakbord en het maken van schaakopdrachten in de 
werkboeken. 

Aan het einde van het schooljaar mogen de kinderen die hun werkboek hebben 

uitgewerkt een proefexamen afnemen. Bij een voldoende komt er een officieel examen 

met een door de schaakbond aanstelde examinator waarmee de kinderen een 

schaakdiploma kunnen halen. 

Ton Mackaaij 

 

 

Overzicht t/m de zomervakantie 2016 

Avondvierdaagse 7 t/m 10  

Gesprekkenmiddag/avond 14 juni 

Maandafsluiting 17 juni 

Doorschuifochtend (groep 8 vrij) 24 juni 

Groep  8 niet vrij! (anders dan de kalender) 30 juni/1juli 

Afscheidsavond groep 8 6 juli 

Rapporten mee 8 juli 

Start zomervakantie 11 juli 

  



Nieuws uit de groepen: 

 

Groep 4/5 juf Jeany & juf Loes 

Corpus 

Voor het project ontdekkingsreizen zijn wij met de leerlingen in groep 4/5 naar corpus 

geweest. De kinderen van groep 6 en 7/8 gingen ook mee en we waren door elkaar in 

groepen verdeeld. De kinderen kregen eerst een reis door het lichaam en vonden dit erg 

leuk. Daarna was er een speurtocht waarbij er vragen werden gemaakt. Het was een 

leerzame dag en vooral de filmpjes waren erg leuk! 

Gastles vader Julian 

Julian heeft in onze klas verteld dat zijn vader cartograaf is en dat vonden de kinderen 

natuurlijk erg interessant. We hebben de vader van Julian daarom uitgenodigd om op 

onze school een gastles te geven. Hij vertelde de kinderen over Maps, satellieten en 

tomtoms en de kinderen zaten vol met vragen en ideeën. Wat leuk dat hij deze les kwam 

geven en wij willen hem via deze weg nogmaals hartelijk danken! Heeft u ook een leuk 

beroep of een leuke hobby, wees dan vrij om eens bij ons langs te komen om de 

kinderen hierover te vertellen.  

 

Afscheid juf Loes, welkom meester Wietze! 

Via deze weg wil ik alle ouders en leerlingen bedanken voor het fantastische schooljaar 

dat ik les heb mogen geven aan groep 4/5 en natuurlijk ook groep 6. Ik heb ontzettend 

genoten van de leerlingen en hun vermogen tot creatief denken, oplossingsgericht 

denken, buiten de kaders denken, gevoeligheid en natuurlijk hun enthousiasme waarmee 

zij op onze school gekomen zijn. Als beginnend leerkracht heb ik hen veel kunnen leren 

maar heb ik ook zeker veel van hen geleerd. Ik ben trots op allemaal, hoe uniek en vol 

energie zij in de wereld staan. Ik neem ze stiekem in mijn rugzakje mee op reis en zal de 

komende maanden nog lekker nagenieten van alle mooie momenten die ik met ze heb 

mogen delen. De oudermiddag was erg gezellig en wat ontzettend leuk dat we zoveel 

fijne woorden hebben mogen wisselen. Vol vertrouwen geef ik het stokje over aan 

meester Wietze die de kinderen samen met juf Jeany een fijne jaar afsluiting gaat geven. 

Ik wens jullie allen alvast een hele fijne vakantie! 

Groetjes, 

Juf Loes 

Zonnepanelen en Solly de robot 

We hebben van Teun en Jos twee hele leuke gastlessen gekregen. Jos vertelde vol 

enthousiastme over de zonnepanelen en de mogelijkheden die deze energieverwekkers 



hebben. De kinderen hadden veel vragen en mochten nadenken over de inzet van 

duurzame energie. Het bouwen van de robots was al helemaal een feestje. Lichtjes, 

geluid en ook nog beweging!  

 

 

 

 

Groep 6 meester Marcel 

Groep 6 

   

Corpus 

Afgelopen donderdag zijn we met alle drie de Leonardo groepen op een soort 

‘schoolreisje’ naar Corpus geweest. De leerlingen hebben hier letterlijk een reis door een 

mens gemaakt, waarbij ze een bijzonder doorkijkje hebben gekregen in het functioneren 

van de mens.  

Door te doen, te kijken en te luisteren hebben de leerlingen een hoop geleerd, maar 

tevens deze dag een hoop plezier gehad met elkaar. Via de knie zijn de leerlingen door 

diverse organen gegaan en via de mond en hersenen uiteindelijk weer naar buiten 

gekomen. Ze hebben daarnaast testjes gedaan, games gespeeld en een speurtocht 

gemaakt. 

Alle ouders die deze dag mogelijk hebben gemaakt, via rijden en begeleiden, hartelijke 

dank hiervoor. 



   

Zon-10-daagse 

In het kader van de Utrechtse zon-10-daagse hebben we twee gastlessen gehad over 

energie en duurzaamheid. De leerlingen hebben een hoop kennis op gedaan over de 

mogelijkheden van duurzame energiegebruik. Daarnaast zijn ze bezig geweest met een 

robotje (Solly) dat op zonne-energie werkt en met zonnepanelen. Ook hebben ze zelf een 

robot in elkaar gezet. Al doende hebben ze ervaren hoe de zon kan worden gebruikt om 

dingen te laten gebeuren. 

De leerlingen zijn daarnaast uitgedaagd om zelf na te denken over duurzame 

oplossingen. Daar kwamen heel wat inventieve ideeën uit voort, waar we de komende 

tijd wellicht nog wat mee gaan doen. 

 

Cito toetsen 

De afgelopen weken hebben de leerlingen de tweede serie Cito toetsen van groep 6 

gedaan (alle vakken behalve begrijpend lezen). Alle leerlingen hebben hard gewerkt en 

goed hun best gedaan en meestal goede resultaten neergezet. Daarnaast geven de 

toetsen informatie waar we met de leerlingen nog aan moeten werken, zowel op groeps- 

als individueel niveau. Tijdens de volgende oudergesprekken nemen we de resultaten 

door.  

Schaakexamens 

Over drie weken op donderdag de 23e hebben de leerlingen een officieel examen met een 

door de schaakbond aangestelde examinator. De leerlingen hebben de afgelopen periode 

weer hard gewerkt om op hun eigen niveau hun kennis en vaardigheden te vergoten. Op 

dit eigen niveau kunnen ze dan een diploma halen. 

       

 

 

 



Groep 7/8 juf Annemarie & juf Shanna 

Begin 2016 heeft de Leonardogroep 7/8 een 3D printer gewonnen met een wedstrijd over 

het ontwerpen van iets dat met een kasteel te maken had. Michiel Brinkman, een leerling 

uit groep 8, maakte het mooiste ontwerp en won voor zijn klas een 3D printer. Deze 

printer werd geleverd door 3Dkanjers. 3Dkanjers is opgezet door Remco Liefting om 

talentontwikkeling op scholen in Nederland en België te stimuleren door wetenschap en 

techniek te combineren met een 3D printer. De printer wordt in heel veel losse 

onderdelen geleverd, het is de bedoeling dat de leerlingen zelf de printer in elkaar gaan 

zetten.  

Geholpen door twee vaders uit onze klas, Ab Vonkeman en Rudi van der Borgt, heeft de 

groep waar Michiel al niet meer in zat, in een paar maanden tijd deze printer gebouwd. 

Het heel secuur werken zodat alles later goed zou werken was een hele klus! Kinderen 

moesten goed kunnen samenwerken, onderdelen bij elkaar zoeken en wachten op hun 

beurt. Op vrijdag 27 mei was de printer zo goed als klaar, op vrijdag 3 juni heeft Remco 

van 3D printers de laatste puntjes op de i gezet en heeft de printer twee printjes 

gemaakt. De eerste print was een onderdeel dat helaas kapot gegaan was; de delrin clip. 

Niet getreurd, gewoon een nieuwe printen! De tweede print was een probeerseltje, een 
ringetje, gedownload van internet.   

Via het programma ‘Tinkercad’ zijn leerlingen intussen bezig om ontwerpen te maken 

voor een zelfgekozen idee, een dorp met bewoners maken. Elk kind maakt een huis op 

schaal met daarbij een bewoner; mens, dier, alien, wat dan ook. Vereisten zijn dat het 

huis fantasievol is en dat de bewoner niet hoger dan 5 cm is. Het huis is max. 15 bij 15 
cm. Deze afmetingen kunnen door deze printer gemaakt worden.   

Lesdoelen waar we in de klas aan werken kunnen we ook bij het werken met de 3D 

printer toepassen. Het klopt dat wetenschap en techniek de klas binnenkomen, leerlingen 

worden gestimuleerd om na te denken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

het maken van een print vanuit een ontwerp. Analytisch denken is belangrijk, creatief 

denken ook en als we volgende projecten gaan bedenken zullen ze ook over hun eigen 

leerdoelen moeten nadenken. Niet het maken van spullen is het doel maar het leren 

denken vanuit deze moderne techniek die nu tot onze beschikking staat. Echt iets voor 

deze doelgroep van hoogbegaafde kinderen die vaak zitten te springen om meer 
uitdaging in de lessen.   

Middels toegang tot de 3Dkanjers community kunnen leerkrachten nieuwe les 

ideeën  opdoen, projecten van andere scholen bekijken, zodat we nog jaren plezier van 

onze 3D printer kunnen hebben.   

 


