
 

 

 

ROERDOMPSTRAAT 10 – 020 4490704 - INFO@AMERSFOORDTSCHOOL.NL - BADHOEVEDORP 

03 februari 2017 

Agenda 
 

 

 

 

 

Maandag 06-02 

Vanaf 16.00 uur start 
de inschrijving voor de 
10-minuten gesprekken 
via DIGIduif 
 

Maandag 13-02 

Rapport groep 3 t/m 7 
 

Dinsdag 14-02 

10-minutengesprekken 
t/m donderdag 16-02 
 

Vrijdag 17-02 

Eerste dag              
krokusvakantie 
 

Dinsdag 28-02 

Weer naar school 
 

Donderdag 16-03 

Kangoeroe               
Rekenwedstrijd 
 

Vrijdag 17-03 

Groep 8 naar het      
Tropenmuseum 

Groep 4 naar het     
Stedelijk museum 
 

Woensdag 22-03 

Atelier thema Rekenen 
 

Woensdag 29-03 

Atelier thema Rekenen 
 

Woensdag     
05-04 

Atelier thema 
Rekenen 

Nieuws uit de Leonardogroep 

Zoals u weet bestaat de Leonardogroep uit de groepen 3 t/m 8. 

Dat vereist de nodige inventiviteit en pedagogisch–didactische 

kennis om één en ander in goede banen te leiden. Voorwaar 

geen eenvoudige taak, maar tot nu toe lukt dat buitengewoon 

goed. Behalve het oefenen van de basisvaardigheden, beste-

den we vooral ‘s middags aandacht aan de zogeheten executie-

ve vaardigheden zoals plannen, samenwerken, taakgerichtheid 

en zelfstandig werken. De afgelopen weken hebben we gewerkt 

aan het thema REIZEN. Een van de opdrachten behelst het ma-

ken van een presentatie over een werelddeel. We hebben de 

klas in groepen verdeeld en ieder groepje neemt een wereld-

deel voor zijn rekening. Middels muurkrant en PowerPoint pre-

senteert ieder groepje zich. Het inte-

ressante is dat deze opdracht door alle 

leeftijdsgroepen heen werkt. Zo wer-

ken kinderen uit groep 3 samen met 

de kinderen uit groep 7 en kinderen 

uit groep 5 met kinderen uit groep 8. 
 

De jongere kinderen hebben een koffertje gemaakt, waarin ze 

spulletjes moesten stoppen die ze mee zouden nemen als ze op 

stel en sprong hun huis zouden moeten ontvluchten. 
 

De komende weken gaan we aan de 

slag met een fantasie-eiland. De ont-

werpen kunt u dan in de gang zien han-

gen. 
 

Bovendien doen de kinderen aan techniek, zo-

als het demonteren van een telefoon of een 

mixer en hebben ze perspectief leren tekenen. 

Kortom: het bruist van de activiteiten in Leo-

nardo. 

 

Het LEOteam 

 



 

 

Atelier in de klas 

Vier weken achter elkaar, op de vrijdagen, krij-

gen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8, van 

een docent (beeldend) van Pier-K, les. Afgelo-

pen week zijn ze gestart met portrettekenen. 

Hiervoor werd houtskool gebruikt. De activitei-

ten van de volgende ateliers blijven nog een 

verrassing. Na het laatste atelier zullen de 

‘kunstwerken’ tentoongesteld worden. 

Gymkleding 

 

 

 

 

 

 

 

Het valt ons steeds vaker op dat de 

kinderen al met hun gymkleren on-

der hun kleding aan, op school ko-

men. Thuis alvast aangetrokken. Als 

uw kind het eerste uur gym heeft, is 

dit wel te begrijpen. Helaas zien we 

dit ook bij de kinderen die later gym 

hebben. Zij zitten regelmatig de ge-

hele dag, want ze ‘vergeten’ dan 

ook om na de gym de kleding weer 

uit te trekken, in toch ‘zweterige’ 

kleding in de klas. Ook komt het 

vaak voor dat de kinderen in het 

shirt gymmen die ze de hele dag 

aanhebben. Beide situaties zijn niet 

wenselijk. Wij vragen u dan ook of u 

de gymkleding (T-shirt, korte broek 

en gymschoenen) van uw zoon/

dochter in een tas wilt meegeven. 

Het zou ook fijn zijn als de tas weer 

regelmatig mee naar huis gaat, zo-

dat de kleding gewassen kan wor-

den.  

 



 

 

Beste ouders/verzorgers 

 

 

 

 

 

Helaas heeft iedereen in zijn nabije omgeving wel eens te maken gehad kanker. Om hiervoor aandacht 

te vragen wordt er op 10 en 11 juni 2017 voor het eerst de Samenloop voor Hoop georganiseerd in de 

Haarlemmermeer. Dit is een uniek en onvergetelijk 24-uurs evenement waarmee geld wordt ingeza-

meld voor KWF kankerbestrijding. Als school vinden wij het een goed initiatief en brengen dit middels 

deze brief onder uw aandacht. 

Speciaal voor kinderen van alle basisscholen in de Haarlemmermeer organiseert een aantal vrijwil-

ligers tijdens deze loop op zondagochtend de kindersamenloop. Hierbij wandelen de kinderen 24 minu-

ten op een speciaal voor hen uitgezet parcours. 

Rondom de loop zijn er allerlei leuke activiteiten zoals: een springkussen, ponyrijden, een braderie, 

een podium met allerlei artiesten etc. Van dit evenement wordt 24 uur live verslag gedaan door Andy 

Houtkamp (bekend van NOS langs de lijn) voor onder andere Meerradio. Ook in de lokale en regionale 

pers wordt volop aandacht besteed aan deze loop.   

De kosten voor de loop zijn 5 euro per kind. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het KWF.  Daar-

naast hopen we natuurlijk dat ze zich zoveel mogelijk laten sponsoren. 

Voor alle deelnemers is er een T-shirt en een leuke medaille na afloop.   

Om uw zoon/dochter aan te melden vragen wij u onderstaand strookje voor 12 mei in te vullen en 

daarbij een envelop met 5 euro in te leveren bij de juf/meester. U ontvangt daarna z.s.m. aanvullende 

informatie en het sponsorforumlier voor uw kind. Op 26 mei en 2 juni wordt het sponsorgeld opge-

haald 

Wij hopen als school op heel veel deelnemers! 

 

Team Burgemeester Amersfoordtschool 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ik………………………………………..(naam ouder) geef mijn kind………………………….(naam) uit groep…….. 

op om deel te nemen aan de kinderloop op zondag 11 juni. 

Tezamen met dit strookje lever ik een envelop (naam van kind erop!) in met 5 euro.  

Wilt u hieronder de kledingmaat van uw zoon/dochter aangeven? Dit i.v.m. het t-shirt dat uitgereikt 

wordt. 

Maat 104 – 116      Maat 128 – 140         Maat 146 – 152            Groter dan 164  

Maat 116 – 128      Maat 140 – 146         Maat 152 – 164  



 

 

 

Nieuws uit groep 4 

In de groep zijn wij al een paar weken bezig met het thema “de oertijd”. Dit wordt ook wel de tijd van 

de jagers en verzamelaars genoemd of de prehistorie. Dit onderwerp leeft heel erg bij de kinderen. We 

hebben een woordveld gemaakt over het onderwerp. Na het buiten spelen kwamen enkele kinderen 

enthousiast naar binnen rennen en vertelde Lizzy: ‘juf, we hebben de oertijd buiten gespeeld. Ze had-

den “stenen vijlen”, speren en andere gebruiksvoorwerpen mee de klas ingenomen. We besloten daar-

om een kijktafel te maken. Buiten hebben we samen takken gezocht waarmee wij katapulten, pijlen en 

bogen etc. konden maken. Ana heeft een pijl en boog met loom elastieken gemaakt, waar ze (terecht) 

erg trots op is. Israe nam van huis een kleed mee, gemaakt van de huid van het schaap.  

Muurkrant 

In groepen hebben ze gewerkt aan een muurkrant. Ze hebben eerst informatie gekregen over hoe een 

muurkrant gemaakt wordt. De samenwerking verliep uitstekend. Er werd goed overlegd en samenge-

werkt, wat heeft geleid tot mooie resultaten. 

Ideeën uitproberen 

  Jasmin probeerde ook kleren te maken van bladeren. Dit was natuurlijk een leuk idee en creatief be-

dacht.  

  Potten en pannen van klei. Hoe kunnen wij dat maken? Er werden verschillende suggesties aangedra-

gen zoals tekenen, van karton, maar uiteindelijk kozen we voor klei. Middels de ringtechniek hebben de 

kinderen verschillende voorwerpen gemaakt van klei. Ze zijn er trots op. Het was mooi om te zien hoe 

de kinderen enthousiast aan de slag gingen. Bij sommige een stukje frustratie, omdat het niet lukte, bij 

anderen doorzettingsvermogen, ondanks dat het kleiwerk in elkaar zakte. De kinderen hebben mogen 

ervaren dat met doorzetten, hulp vragen en een coachende rol van de juf, het uiteindelijk wel lukt om 

er iets moois van te maken.  

  Er zijn botjes (van de kip) meegenomen door de kinderen. We zullen nog overleggen wat wij hiermee 

kunnen maken.  

Kortom: een leuk onderwerp waar we nu al een paar weken mee bezig zijn, maar waar het enthousias-

me nog steeds van afspringt. 

 

 

Kleine weetjes: 

 Israe heeft in de kleutergroep van juf Melanie voorgelezen. 

 Boekbespreking in groep 4, facultatief. Meer gericht op boek- en leespromotie en  

 durven te presenteren aan de groep. 

 De Cito-toetsen (medio groep 4) zijn allemaal gemaakt. 

  

Aankomende toetsen 

Rekenen blok 4: klokkijken hele, halve, kwart uren en tijdsverschil, tafels, evenwijdige lijnen, rekenen 

met dm, cm en l , cl, geld rekenen. Maatwerk vrijdag 3/2/2017 mee naar huis. 

Spelling: Signaaldictee thema 6 woorden met ij, ou/ouw, be, ge. 

Woordenschat 

Tafels: Geef uw kind een extra duwtje in de rug om de tafels van 1 tot met 4 te automatiseren. 


