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Nieuwsbrief  
verbouwing bovenste etage KC Leyenbroek 
editie 6, november-december 2021 
 

 
 

Voor vragen over de verbouwing kunt u contact opnemen met de 

basisschool en Rode Loper via 

verbouwingleyenbroekrodeloper@gmail.com 

 

   Beste ouders/verzorgers, leerlingen en kinderen, 

In deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van de 

stand van zaken binnen unit 7/8 en de Rode Loper. Er komt hoe 

dan ook nog een echte opening, maar daarvoor zullen we nog 

even geduld moeten opbrengen totdat de coronamaatregelen dit 

toelaten. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de nieuwsbrief, 

kunt u altijd contact opnemen met het mailadres dat bovenaan 

staat. 

Met vriendelijke groet, 

Team Leyenbroek en Team De Rode Loper 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken: 

De laatste maanden zijn er 
nog enkele werkzaamheden 
uitgevoerd op onze unit. 

Er is in iedere ruimte een 
bureau en grote kast met 
voldoende opbergruimte 
gerealiseerd voor de 
leerkrachten. 

Onze airconditioning en 
klimaatbeheersing is ook 
klaar voor gebruik.  

Inmiddels hebben we ook 
grote panelen waarmee de 
lokalen kunnen afsluiten (het 
zwarte vlak op de tekening op 
de volgende pagina). De ene 
zijde doet dienst als 
(magnetisch) whiteboard en 
de andere zijde is een 
klassiek schoolbord.. 
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Aan het werk… 

Afgelopen periode hebben we de ateliers in gebruik genomen. Op 

donderdagmiddagen bieden de leerkrachten, onderwijsassistenten en 

junior medewerkers diverse, creatieve en afwisselende activiteiten 

aan waarbij het atelier werd ingezet. Denk aan lessen en oefeningen 

rondom het thema zintuigen in het technieklokaal, een 

knutselactiviteit in het kunstatelier en een lesje onderzoekend leren 

door het bakken van pepernoten en deze vergelijken met de variant 

uit de supermarkt in onze keuken.  

De leerkrachten hebben veel ideeën over hoe de ateliers verder 

kunnen worden ingezet en hoe we deze werkplekken onderdeel 

kunnen laten uitmaken van ons onderwijsaanbod. We zijn volop in 

ontwikkeling. 

In de spotlight… 

In deze rubriek is er telkens aandacht voor een onderdeel in de 

vernieuwde unit en BSO. In deze editie kijken we naar het 

techniekatelier. 

 

 

 

 

 

 

 

Het techniekatelier krijgt steeds meer vorm! Met een werkbank, Lego 

tafel en een wand waarin allerlei gereedschap kan worden opgehangen 

zie je meteen dat dit de plek is voor alles rondom techniek. Er is al 

getimmerd, gewerkt met Ozobots en gebouwd met K’Nex. 

 

 

Nieuws vanuit de BSO 

Terwijl er bij de jongere 
kinderen Sinterklaasdansjes 
gedaan worden, deden de 
8+’ers van de BSO een heuse 
escaperoom op zoek naar hun 
cadeaus. 

Wat fijn dat er zoveel plek is 
waar dingen verstopt kunnen 
zitten en dat er genoeg ruimte 
is voor iedereen om goed mee 
te kunnen doen en alles te 
kunnen zien. We hebben 
genoten!  

Inmiddels zijn we ook lekker 
bezig met het plannen van 
allemaal kerstactiviteiten. We 
zijn bezig met het maken van 
een videoclip en op zoek naar 
lekkere én gezonde 
kerstrecepten. Helaas kunnen 
alle geplande kerstactiviteiten 
geen doorgang vinden door de 
schoolsluiting. Wanneer het 
weer kan, staan we voor de 
kinderen klaar en hebben we 
weer een mooi aanbod in 
petto. 

 

 


