
                                                                                        

   

Leonardo nieuwsbrief april 2016 

 

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers,  

Vanaf begin maart ben ik gestart op de Leonardo/Achtbaan. Eerder heb ik mezelf al aan U 

voorgesteld via een brief. Het was een warm welkom op de Leonardo door ouders, kinderen en 

nieuwe collega’s.   

Op dit moment zijn we bezig om de informatievoorziening goed te laten verlopen. De nieuwsbrieven 

en Social Schools hebben daarom afgelopen weken onze aandacht gekregen en we zijn druk bezig 

om dit proces goed te laten verlopen.  

In deze nieuwsbrief staat nieuws over onze drie groepen. Zo sluiten wij binnenkort het project 

Wereldreizigers af, de Koningsspelen en na de meivakantie hebben we samen met de Binnentuin een 

circusdag. Marcel heeft dit bij het stuk van groep 6 beschreven.   

Wanneer U vragen/opmerkingen heeft bent U van harte welkom om langs te komen 

Namens het team,  Esther Splinter 

 

Social Schools 

Op Social school zetten wij wekelijks nieuws uit de groep, belangrijke data en eventueel huiswerk 

voor de leerlingen. Wanneer U geen toegang heeft tot de groep van uw kind dan kunt U zich opgeven 

via de website van de Achtbaan/ouderportaal. Onderstaand extra informatie over Social Schools. 

Wij werken met Social Schools  

Een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te 
geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We 
vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle 
kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter 
ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. 

Hoe werkt het? 

De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie 
over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te 
loggen via de mobiele app of via de web-omgeving.  

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


U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op 
tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen. 

Afgesloten omgeving 

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen 
van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun 
kinderen. 
 

Avondvierdaagse 

 
Donderdag 7 april heeft u een uitnodiging gehad om uw kinderen in te schrijven om mee te lopen 

met de Avondvierdaagse. We zouden het ontzettend leuk vinden als er ook een grote groep kinderen 

van de Leonardo mee ging lopen! Een mooie gelegenheid om sportief en gezellig met elkaar bezig te 

zijn en elkaar weer te ontmoeten.  

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 4/5: Juf Loes en juf Jeany 

 

Paasontbijt 
 
Donderdagochtend 24 maart vierden we Pasen in de 
klas en wat was het gezellig. Er werden lootjes 
getrokken en de kinderen maakten een lekker ontbijt 
voor elkaar. Allemaal hebben ze er thuis hard voor 
geknutseld om het ontbijt in een gezellig mandje of 
doosje te kunnen geven. Natuurlijk moest er ook nog 
'gewerkt' worden, dus de paasquiz was van de partij. 
Na een fijne ochtend werden er 's middags nog paaseieren 
geknutseld van 'touw'-machee. En niet te vergeten; Max straalde 

tijdens zijn optreden bij de 
talentenjacht met de 
gehele school. Goed gedaan 
Max! 
  

 

 



Estafette 
 
Wat zijn we blij met onze nieuwe methode voor lezen; Estafette.  Afgelopen week zijn we rustig 
gestart met de boekjes, de kinderen zijn erg enthousiast en willen er maar al te graag mee aan de 
slag. We zijn bezig met de planning en de kinderen gaan lezen op eigen niveau. Dat betekent dat 
sommige kinderen het leerjaar volgen, maar sommigen al boeken van groep 6 of 7 hebben. Komende 
weken gaan we verder met het inzetten van de methode, mocht je nieuwsgierig zijn ben je natuurlijk 
welkom om even te komen kijken in de boeken! 
 
Mindset 
 
Hoe leuk is het om te weten of jij Growie of Fixie bent en hoe je hiermee om kunt gaan. We 
zijn gestart met lessen over de Mindset en willen hiermee kinderen stimuleren buiten de 
comfortzone te stappen. Uitdagingen aangaan, open staan voor het nog kunnen 
ontwikkelen en een goede motivatie zijn de onderwerpen die aan bod komen. De kinderen 
krijgen inzicht in hun eigen denken en ze vinden dit erg leuk! 

https://www.youtube.com/watch?v=YYb4h8U7Ljw 

https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ&nohtml5=False 

Moestuintjes 
 
We hebben er al heel wat; moestuintjes!  Binnenkort willen we 
 aan de slag, we zoeken nog wat kleine dichte potjes voor het verpotten van de plantjes. Mocht je 
thuis nog wat hebben staan, neem ze gerust mee. We gaan onderzoeken welke plantjes snel groeien 
en vergelijken hoe ze groeien onder verschillende omstandigheden. 
 
Welkom nieuwe leerlingen 
 
We zijn blij met onze nieuwe klasgenootjes Jelle en Sandrine. Fijn dat jullie in onze klas gekomen zijn! 

Ouderhulp 

Op donderdag 21 april is er op school een 

sportdag. Om groepjes kinderen te 

begeleiden die dag vragen we jullie om een 

handje te komen helpen. Mocht je in de 

gelegenheid zijn om bij de sportdag of bij het 

ontbijt op vrijdag 22 april te helpen, laat het 

ons weten. 

Groeten van Groep 4/5 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YYb4h8U7Ljw
https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ&nohtml5=False


Groep 6: Meester Marcel 

Afsluiting Project “wereldreizigers”  

De afgelopen weken zijn we in de drie Leonardo groepen bezig geweest met het project 

“wereldreizigers/reizen door de wereld”. In groep 6 hebben we bijvoorbeeld gereisd door 

verschillende landen, door het menselijk lichaam en door het heelal.  

Woensdag 20 april sluiten we het project af in de drie groepen. Vanaf 12.00 uur bent u van harte 

welkom om te komen kijken.  

Koningsspelen. 

In het kader van de Koningsspelen vindt er op donderdag 21 april een sport- en spel dag plaats. De 

leerlingen kunnen aan 30 verschillende activiteiten meedoen, die zowel binnen als buiten plaats 

vinden. Het is dus de bedoeling dat de kinderen die dag kleding mee hebben waar ze zowel binnen 

als buiten in kunnen sporten. 

Op vrijdag 22 april hebben we dan het ontbijt in het kader van Koningsdag. Dit wordt geheel door 

school verzorgd. Het is wel zaak dat  de kinderen die dag bord, beker en bestek meenemen. 

Circus 

In plaats van schoolreis hebben we dit jaar circus op school, op dinsdag 10 mei. Dit wordt verzorgd 

door circus Tadaa. De leerlingen maken kennis met 10 verschillende circus technieken. Ze gaan 

uiteindelijk oefenen met een techniek naar keuze. Om 14.00 uur vormen de kinderen zelf de 

circusvoorstelling, door middel van de geoefende technieken. Ouders zijn dan van harte welkom om 

de kunsten van hun kinderen te komen bewonderen. Aansluitend, om 15.00 uur, vindt het 

schoolfeest plaats.  

Schaken 

We hebben met een grote groep leerlingen van Leonardo meegedaan met het Utrechtse 

schaakschooltoernooi. Vijf jongens waren met hun team door naar de volgende ronde. Vervolgens 

zijn ze deze ronde ook  goed doorgekomen en mochten ze weer een ronde verder, naar de regionale 

kampioenschappen. Helaas is het, ondanks goed en sportief spel, net niet gelukt om nog een ronde 

verder te komen, de nationale kampioenschappen. Volgend schooljaar doen we een nieuwe poging 

daar te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 7/8: juf Annemarie/juf Shanna 

Wist U dat door Janna, Loes, Mika en Zoë 

 



 

 

Onze verrijking 

Wat is verrijking? 

Verrijking is het leren op een bijzondere manier. Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld Scratch of 

Tinkercad. 

Verrijking: Scratch 

Pepijn: Met Scratch leer je makkelijk programmeren. Je kan projecten voor jezelf houden of aan 

iedereen laten zien. Je hebt blokjes die je op elkaar plaatst en dan gebeurt er iets. 

Verrijking: Tinkercad 

Pepijn: Met Tinkercad maak je ontwerpen voor de 3D printer die bij ons in de klas staat. Je hebt 

allerlei vormen en blokken die hol zijn. Het is heel handig. 

Kijk ook eens op deze websites; 

Scratch.mit.edu 

Tinkercad.com 

 


