
Leonardo nieuwsbrief mei 2016                     

Voorwoord 

Na een drukke, intensieve week de nieuwsbrief van mei. De afgelopen week was er de Cito eindtoets voor 
groep 8. De afsluiting van het project en de sportdag. In de laatste periode staan er nog verschillende 
activiteiten gepland voor de Leonardo. Leuk dat ook veel kinderen meelopen met de Avondvierdaagse samen 
met de Achtbaan. Onderstaand een overzicht  voor de belangrijke data die gaan komen. Daarnaast worden in 
mei/juni ook de reguliere Cito toetsen afgenomen en de entree toets voor groep 7. De datum van de entree 
toets volgt nog.  
We zijn blij dat Annemarie weer herstellende is en in opbouw aanwezig is in groep 7/8. In groep 6 staat naast 
Marcel op maandag t/m donderdag Michiel. Michiel zal in opbouw steeds meer aanwezig zijn.  
Vanaf 18 mei ben ik 4 dagen per week op de Leonardo aanwezig (niet op dinsdag). Wanneer u 
vragen/opmerkingen heeft nodig ik u van harte uit om bij mij binnen te lopen. 
 
Wij wensen U en uw kinderen een fijne meivakantie! 
 
Mede namens het Team Leonardo, 
 
Esther Splinter  
 
 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

Overzicht t/m de zomervakantie 2016 

Circus 10 mei 

Schoolfotograaf (inhaalfoto’s) 17 mei 

Maandafsluiting 20 mei 

Studiedag  26 mei 

Oudermiddag 6 juni 

Avondvierdaagse 14 t/m 17 juni  

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 

http://www.ksu-deachtbaan.nl/
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Jeugdarts 

 
In juni komt de schoolarts op de Leonardo. De ouders van de betreffende leerlingen krijgen schriftelijk bericht 
en een vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u bij de leerkracht inleveren. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Bij 
het eerste gedeelte zijn ouders niet aanwezig. Dit is op woensdag 8 juni tussen 09.00- 13.00 uur. De assistente 
meet de lengte en het gewicht en er wordt een ogentest en orentest afgenomen. De team assistent haalt de 
kinderen, in overleg met de leerkracht, uit de klas en brengt hen ook weer terug.   
Het tweede deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdarts, Jooske Verburg. 
Voor dit deel van het onderzoek worden de ouders uitgenodigd. Ook dit onderzoek vindt woensdag 15 juni 
2016 op school plaats. 

 
Bezoek Corpus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stel je voor: je bent een rood bloedlichaampje. Dat klinkt onwerkelijk, maar in het 5D-harttheater van Corpus is 
dat best makkelijk. Maak een duizelingwekkende reis door het menselijk lichaam. Ontdek daarna in de 
hersenshow de werking van het menselijke brein. Elke dag functioneert je lichaam en gebruik je bewust of 
onbewust alle functies die het heeft. Maar hoe werkt dit ingenieuze 'corpus' eigenlijk? 
In CORPUS wordt je je bewust van je eigen lijf en brein. Hoe reageren je darmen op een broodje kaas? Wat 
gebeurt er als je niest en waar op je tong proef je suiker of juist zout? Het antwoord op deze en duizend andere 
vragen vind je tijdens die opmerkelijke ontdekkingstocht voor jong en oud bij CORPUS 'Reis door de mens'. 
 
t-shirts avondvierdaagse 

Er zijn nog Achtbaan T-shirts te koop voor bij de Avondvierdaagse. De kosten zijn 10 euro. U kunt een T-shirt 

kopen bij de groepsleerkracht.  

                                                             

  

Chinese les 

Vanaf groep 4 en 5 krijgen kinderen Chinese les. Tijdens deze les maken kinderen kennis met de Chinese taal en 

klanken. Kinderen leren dagelijkse voorwerpen en zinnen. Ze leren simpele Chinese karakters  
schrijven. 

Groep 6 begint eerst met het leren van simpele Chinese woordjes en zinnen. Na een half jaar gaan ze echt aan 

de slag met de Chinese taal. Door middel van het boek "Chinees 'n makkie" leren de kinderen per  

hoofdstuk eerst een aantal woorden. Met deze woorden kunnen ze simpele dagelijkse conversaties houden, 

zoals zichzelf voorstellen en vertellen over familie en school. De kinderen worden geacht de karakters, de  
uitspraak en betekenis te kennen. 
 
In groep 7 en 8 gaan we verder met het boek. Wanneer kinderen de taal goed beheersen, dan gaan we eraan 
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werken om het internationale Chinese Niveautoets te gaan halen (HSK: Hanyu Shui ping Kaoshi). "Chinese  

Niveautoets" is bestemd om de Chinese taalvaardigheid van anderstaligen te meten. De HSK is een 

internationale toets die door het HSK-centrum van de Beijing Language and Culture University ontwikkeld 
wordt. 
 

De Chinese taal leren vereist een andere methode dan de leermethode die de kinderen gewend zijn. De 

Chinese taal leren vraagt veel inzet van kinderen. De karakters zijn alleen te leren door ze vaak te schrijven.  

Kinderen die vaak karakters schrijven, merken ook dat deze inzet loont. Ze herkennen sneller de patronen van 

de nieuwe karakters en zijn ook in staat deze sneller te leren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Xiaojie Bormans 
 

Buiten spelen na schooltijd 

Het is ons opgevallen dat er na schooltijd nog leerlingen  aan het buiten spelen/voetballen zijn. Hierbij zijn er 

regelmatig kleine incidenten. We willen U er graag op wijzen dat dit onder de verantwoordelijkheid van ouders 

valt. Er zijn leerlingen die aangeven dat ze hierover afspraken met de BSO hebben voordat ze naar de BSO 

gaan. De betreffende ouders hebben we op de hoogte gesteld. Indien er gewijzigde afspraken over het ophalen 

van de leerlingen met de BSO worden gemaakt zijn wij hier graag van op de hoogte 

Nieuws uit de groepen: 

 

Groep 4/5 juf Jeany & juf Loes 

Afsluiting project 

Afgelopen week hebben we het project ontdekkingsreizen afgesloten in de klas. De kinderen 

hebben een ontdek-klas gemaakt, met allerlei leuke proefjes en presentaties. Via het tasc-model 

hebben ze gewerkt aan eigen onderzoeksvragen. En wanneer iemand even niet bij zijn of haar 

eigen presentatie wilde staan, werd het gewoon overgenomen door iemand anders. Wat kunnen 

ze dat toch goed! Na de vakantie gaan sommige kinderen nog presenteren aan de hele klas. De 

voeldozen, ruikproefjes en vooral de smaakproef waren een groot succes. 

Sportdag en koningsontbijt 

De sportdag was een gezellige dag, waarop we verschillende activiteiten hebben gedaan. Van 

skippyballen, tot het sponzenspel, penalty schieten tot de stoelendans. Het was prachtig weer en 

de kinderen hebben genoten. Vrijdag 22 april was het koningsontbijt waarbij we lekker op school 

gingen eten. We hebben ook nog een fijne ochtendwandeling gemaakt. Gezellige boel! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cito’s 

Na de vakantie zijn ze er weer: de CITO’s. Woensdag 18 mei gaan we van start met cito rekenen, 

spelling, begrijpend lezen en woordenschat volgen daarna. Zet hem op! 

Moestuintjes 

Na de vakantie starten we maandag met de moestuintjes. We zoeken nog ouderhulp dus mocht 

je willen helpen, dan horen we dat graag! 

Circus 

Dinsdag 10 mei is het circus op school. Aansluitend is het schoolfeest, we horen graag welke 

ouders hierbij aanwezig zullen zijn. Wij hebben er zin in! 

 

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie! 

 

 



Groep 6 meester Marcel 

 

Project afronding 

Woensdag voor de vakantie hebben we het project “wereldreizigers” afgesloten. De leerlingen hadden 

muurkranten gemaakt van de thema’s waar ze aan hadden gewerkt de afgelopen maanden: diverse landen, 

Korilu, het menselijk lichaam, het heelal, het Utrechts archief / Utrecht in de Middeleeuwen. De ouders hebben 

een speurtocht gevolgd langs deze muurkranten, waarbij ze 74 vragen moesten beantwoorden. Met behulp 

van de leerlingen hebben bijna alle ouders deze missie succesvol volbracht.  

Na de mei vakantie gaan we met het laatste project van dit jaar aan de gang: mythologie.  

 

Circus 

Zoals eerder vermeld via een papieren brief en de digitale nieuwsbrief is er na de vakantie Circus en 

aansluitend een schoolfeest.  

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom om de circusvoorstelling bij te wonen, die door de kinderen is 

ingeoefend en wordt uitgevoerd. 

 

We zijn nog op zoek naar ouders die tijdens het schoolfeest een uurtje zouden willen helpen. 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar leuke cadeautjes voor de loterij. Dus mocht u nog iets hebben liggen wat 

ligt te verstoffen, dan houden wij ons van harte aanbevolen. 

 

 

Feest! Weet wat je viert 

 

De Achtbaan heeft een zogenaamde feestjaarkaart aangeschaft. Hiermee kunnen we een lesprogramma over 

feest doen en tevens een museum bezoeken met een begeleid programma. En hierbij worden we ook nog eens 

met een (privé) bus op school opgehaald en ook weer met de bus teruggebracht.  

We gaan dit doen op 17 mei van 10.00 tot 11.15 in het museum Catharijneconvent.  

We zoeken nog enkele ouders die hierbij willen begeleiden (met busreis, ongeveer van 9.00 tot 12.15). 

 

We zullen daar het volgende programma volgen: 

Jij als onderzoeker. In dit programma lezen de kinderen in de klas en gaan ze kijken en ontdekken in het 

museum. Een museum is een schatkamer vol met mooie, wonderlijke, rare en interessante dingen. Maar 

waarom bewaren mensen dingen in een museum en hoe kun je weten wat het is? Daarvoor moet je onderzoek 

doen. Zo’n onderzoeker in het museum heet een conservator. Tijdens de les op school lezen en leren de 

leerlingen over hoe een museum werkt en hoe je onderzoek doet. Daarna gaan ze in het museum zelf aan de 

slag als een echte conservator. 

 

 

 

 

 

 



 

  
Traktatie meester. 

(De meester moest trakteren, daar hij 10 keer jongens/mannen/heren had gezegd, zonder “plus 
meisje”er bij te zeggen. Sinds enkele weken hebben we Noa in de klas als meisje en daar was de 
meester een weddenschap mee aangegaan). 
 



Paasviering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7/8 juf Annemarie & juf Shanna 
 

De eindcito is gemaakt door groep 8. Het voelde wel wat vreemd voor de kinderen om een eindcito te maken 

terwijl ze al een middelbare school hebben waar ze aangenomen zijn. Toch hebben ze hun best gedaan om te 

laten zien wat ze allemaal kunnen en weten. Sommige kinderen vinden zo'n cito eigenlijk wel leuk, anderen 

helemaal niet, maar hoe dan ook hij is voorbij. Nils heeft extra genoten van zijn laatste antwoord omdat hij 

dacht dat dit de laatste cito van zijn hele leven zou zijn. Ik denk dat de middelbare school ook nog wel eens 

citotoetsen afneemt, we gaan het zien..... 

Groep 7 heeft allemaal andere dingen kunnen doen terwijl groep 8 de eindcito maakte. Gelukkig hadden zij een 

heel eigen juf, op dinsdag en woensdag juf Shanna en op donderdag juf Loes. Daardoor verliepen deze dagen 

heel soepel en voor iedereen prettig. 

De middelbare scholen. 

Voor het vijfde jaar op rij hebben alle kinderen van groep 8 een plaatsje op de middelbare school van hun 

eerste keuze gekregen.  We zijn hier allemaal super blij mee. De enige school die ging loten van het Christelijk 



gymnasium. Dat was dus wel spannend voor Mika, maar hij is ingeloot. We moeten hier nodig nog een keer 

een feestje voor bouwen! 


