VVLZ winnaar van de ‘Specsavers Steunt’actie.

Donatie van het Rabobank Coöperatiefonds
voor lesmateriaal

Iedereen die enthousiast heeft meegestemd:
ontzettend bedankt!!!
Onze VvLZ is, met maar liefst 12.552
stemmen, ruimschoots de winnaar geworden
in Zoetermeer. Dat betekent dat SpecsaversZoetermeer een jaar lang een vast bedrag per
verkochte bril of gehoorapparaat opzij legt
voor ons en de nummer twee van de
stemmen-strijd.
In de winkel staan sinds 1 augustus bussen
waar de klanten het muntje dat ze bij hun
aankoop krijgen in kunnen doen. We hebben
daar onze folders bij mogen leggen. Daarnaast
mogen we een groot 'moodboard' over ons
Leonardo-onderwijs in de winkel ophangen.
Dit wordt, onder begeleiding van Claudia
gemaakt door Leonardoleerlingen. 5
September kunnen de ouders het
bewonderen.

Van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer hebben
we een bedrag van € 500,- gekregen voor de
aanschaf van extra onderwijsmaterialen voor
de Leonardo-klassen. De leerkrachten hebben
uit hun wensenlijst een keuze gemaakt en die
materialen hebben we aangeschaft.

Wat gaat het opleveren?
Specsavers-Zoetermeer heeft het afgelopen
jaar het opgebrachte geld gelijkelijk verdeeld
en wil dat ook dit jaar weer doen. Elk doel
heeft toen 1700 euro ontvangen!
Ook elders deden dit jaar vriendenstichtingen
mee aan de Specsavers Steunt actie. En overal
hebben deze vriendenstichtingen gewonnen!.
Leuk om te vermelden dat er via het
zogenaamde basecamp, de verenigingsweblog
van vriendenstichtingen, onderling veel
contact is geweest en er ook veel voor elkaar
gestemd is.
Specsavers Steunt zal gedurende het jaar
regelmatig persberichten over de goede
doelen die ze ondersteunen uit laten gaan.
Daar kan het Leonardo-onderwijs als geheel
van profiteren.

De materialen die de VvLZ verwerft blijven
eigendom van de stichting. De Piramide krijgt
ze in bruikleen.

Materialenlijst voor Rabobank donatie
Spel: rushhour
Werkgids journalistiek (groepen 5/8)
Hoekentas 2 (groep 8)
Werkgids journalistiek hl. (groepen 5/8)
Varia omtrek, oppervl., inh. (groep 7/8)
Varia verhoudingen, breuken en proc. (groep
7/8)
Varia controle dozen (groepen 3/8)
Varia figurenboek uitgebreid
Pico-piccolo tabellen en grafieken (groep 7/8)
Pico-piccolo spelbord maximo (groepen 6 t/m 8)
Het spreekwoordenspel
Blokboek gesch. puzzels 1 (groep 6)
Werkgids evolutie
Blokboek correctievel
Blokboek ned. (5-v)
Blokboek europa (5-v)
Mini loco doos
Paletti engels opdr. krt. 12 st. a classroom
Paletti spelbord
Paletti gr. 4 opdr. krt. 12 st. tafels 3, 4 en 6
Paletti gr. 4 opdr. krt. 12 st. tafels 1, 2 ,5 en 10
Paletti gr. 4 opdr. krt. 12 st. rek. tot 100
Paletti gr. 3 opdr. krt. 12 st. rek. tot 20
Paletti gr. 3 opdr. krt. 12 st. verder rek tot 10
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Nieuwe rekentoetsen

Projecten in dit schooljaar

Van de donaties die enkele ouders,
grootouders en familieleden in de afgelopen
maanden deden, hebben we ook een paar
andere wensen van de leerkrachten in
vervulling kunnen laten gaan.
Zo hebben we de rekentoetsen, waarover Jan
Hendrikx vorig jaar tijdens de
informatiebijeenkomst sprak, aangeschaft.
Het betreft de Sompact-Intercity de
halfjaarlijkse toetsen voor Pluspunt en het
Sompact Pluspunt routeboekje, waarmee de
leerkrachten in een oogopslag kunnen
bepalen welke opgaven passend zijn bij de
uitkomsten van de toetsen.

Augustus en september:
Project ruimte, sterren en planeten.
Per klas worden verschillende accenten
gelegd. Ceska gaat, met de klapper ‘ reis door
de ruimte in 80 lessen’, vanuit de aarde de
ruimte in. Ingrid heeft de kinderen aan het
werk gezet rond sterren en planeten. Nadya
besteedt o.a. aandacht aan het begrip
‘ruimte’, aan de geschiedenis van het denken
over de ruimte en aan ruimtevaart, o.m. de
vlucht van André Kuiper.

verder kochten we:
16 snoerhaspels voor de laptops
2 minilocodozen
3 maxiloco dozen
Rush Hour Safari
Bordspel Big Brain
Materiaal voor de schaaklessen

Bouwspeelgoed gezocht voor groep 3/4
Nu Ingrid is verhuisd naar groep 5/6 is er in
het lokaal van groep 3/4 nog maar weinig
bouwspeelgoed over. De knex en de lego die
daar altijd waren, zijn van Ingrid zelf en deze
materialen mogen nu door de kinderen van
haar huidige klas worden gebruikt. Ceska
vraagt nu dringend om lego, kapla en
playmobil. En natuurlijk is knex ook welkom.
Heeft u nog wat op zolder staan of kent u
iemand die het graag kwijt wil, laat het ons
dan weten.
Overleg met de leerkrachten
Om de paar maanden gaan we met Louise en
de leerkrachten om tafel om te bespreken hoe
het gaat, welke wensen er leven en wat we
voor elkaar kunnen doen.
In het eerste gesprek van dit schooljaar kwam
aan onder andere bod welke projecten er dit
schooljaar komen, de communicatie en het
leerlingenaantal.

Wij hebben inmiddels geregeld dat op vrijdag
7 oktober het mobiele planetarium van de
Nederlandse Onderzoekschool voor
Astronomie (NOVA) naar onze school komt.
Dit is een opblaasbare tent waarin, begeleid
door een sterrenkundige talloze projecties
kunnen worden getoond over allerlei aspecten
van ons heelal.
Oktober
Boekenweekthema Helden
Schoolbrede aanpak. Wij zijn op zoek naar een
schrijver of een verhalenverteller om uit te
nodigen in de Leonardoklassen.
November en december
Sinterklaas en kerst
Daarnaast is er in de groepen 5/6 en 7/8
ruimte voor een aardrijkskundig- of
geschiedeniskundig verdiepingsuitje.
Bijvoorbeeld naar een Romeinse opgraving of
iets in combinatie met het Archeon. Ideeën
zijn welkom. Mogelijk komt er ook een
wereldwinkel-gastles.
Januari-maart
Project Rennaissance (Leonardo da Vinci)
Annemarie zal in november een voorzet geven
over de accenten per klas. Naar aanleiding
daarvan kunnen wij dan uitjes en/of
gastlessen regelen.
April – mei
Project Feesten en herdenken
De invulling van dit DL-programma van de
Leonardo-stichting volgt nadat de
leerkrachten in november daarover een
workshop hebben gehad.
Heeft u nog materiaal in welke vorm dan ook
dat aansluit bij deze projecten, laat het ons
dan weten.
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Leerlingenaantal en kosten

Aanvraag bij de Pelgrimshoeve

In het Leonardo-concept is lange tijd de
groepsgrootte op een maximum van 16
leerlingen vastgelegd. In het licht van de harde
economische werkelijkheid van de scholen die
Leonardo-onderwijs bieden heeft de
Leonardo-Stichting dit aantal nu losgelaten.
Net als een groot aantal andere scholen heeft
De OPOZ in overleg met De Piramide besloten
dat de groepen langzaamaan iets groter
mogen worden. De maximale grootte van 3/4,
5/6 en 7/8 is nu 20 leerlingen.

De lijst met nuttige materialen die de
leerkrachten graag in hun groepen willen
kunnen gebruiken is ondanks de donatie van
uit het Rabobank Coöperatiefonds nog lang.
We werken daarom nu aan een
ondersteuningsaanvraag voor de
Pelgrimshoeve. Hopelijk kunnen wij u
binnenkort melden dat de wensenlijst van de
leerkrachten alweer een stuk korter is
geworden!
ANBI

Groepsgrootte per 22 augustus 2011

Groep
3
4
5
6
7
8

Aantal kind.
3
9
10
7
7
9

combigrootte
12
17
16

Het bestuur van de Stichting Vrienden van
Leonardo Zoetermeer ziet in dat in onze
huidige maatschappelijke situatie deze
beslissing onvermijdelijk was. Nu de
verankering van het nog nieuwe Leonardoprogramma vorm krijgt, hebben wij er
vertrouwen in dat voorzichtige groei de
kansen op het voortbestaan van Leonardoonderwijs vergroot. Natuurlijk blijft het
belangrijk dat de groepsgrootte het speciale
karakter van het hoogbegaafden-onderwijs
niet in de weg staat. Onze oren en ogen
blijven hiervoor open!
Engels en Spaans
Met onze hulp is vorig voorjaar een
subsidieaanvraag voor het vak Engels gedaan
bij het Europees Platform. Nét voor de
zomervakantie kregen we het bericht dat de
aanvraag volledig is gehonoreerd. Gelukkig is
er nu, na het vertrek van Julie McCreedy, weer
een nieuwe vakleerkracht Engels gevonden,
Charlotte Hoyng. Zij kan, met het subsidiegeld
de Engelse lessen gaan uitbouwen tot een
volwaardig Leonardo vak. De rest van de
school zal hier ook van mee kunnen
profiteren.
Spaans zal na de ervaringen van de afgelopen
jaren, voorlopig alleen facultatief worden
aangeboden.

Momenteel leggen we de laatste hand aan
onze aanvraag bij de bij de Belastingdienst om
met terugwerkende kracht per 1 januari 2011
een ANBI-status voor de VvLZ te krijgen.
Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goede
doelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar
inkomen als de instelling aangemerkt is als
algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Donateurs van een ANBI mogen hun giften
aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting. De gift moet dan wel
minimaal EUR 60,- bedragen en ook telt uw
inkomen mee (meer informatie zie de site van
de belastingdienst).
Ouderdonatie voor de uitstapjes
Leonardo-onderwijs is in een schooljaar per
kind ongeveer 2000 euro duurder dan gewoon
basisonderwijs. OBS De Piramide is een van de
weinige scholen die geen extra vergoeding
vraagt aan ouders voor het Leonardoonderwijs. Reden hiervoor is dat de school als
openbare school iedere vorm van onderwijs
echt toegankelijk wil laten zijn voor ieder kind.
Met financiële steun van de Zoetermeerse
onderwijskoepel OPOZ, lukt het De Piramide
om deze gedachte ook voor het Leonardoonderwijs te hanteren. De extra leerkrachten
en een deel van de bijzondere lesmaterialen
kunnen zo worden betaald. Daarnaast kan de
school ook rekenen op de belangeloze inzet
van een aantal ouders die als vrijwilliger hun
kennis en tijd inzetten om dingen uit te
zoeken, te regelen of om bijvoorbeeld eens de
kinderen naar een museum te vervoeren.
Beseffend dat alleen met extra inspanningen
van alle betrokkenen het Leonardo onderwijs
kan voortbestaan hebben wij in februari, als
ouders de stichting Vrienden van Leonardo
Zoetermeer opgericht. Als stichting hebben
we de mogelijkheid om subsidies en donaties
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bij fondsen te verwerven. En ook om mensen
de gelegenheid te geven om met geld vrijwillig
het onderwijs aan (hun) hoogbegaafde
kinderen te ondersteunen. De Stichting OPOZ,
die nog steeds het leeuwendeel van de extra
kosten voor rekening neemt, heeft mede
hierdoor het vertrouwen dat Leonardo
onderwijs haalbaar blijft.
Een van de elementen die Leonardo-onderwijs
duurder maken is het projectonderwijs en de
daarbij horende uitstapjes. Vorig schooljaar
heeft de VvLZ uitjes mogelijk gemaakt door
per uitje garant te staan voor de kosten en
vervolgens per uitje bij de ouders aan te
kloppen voor een bedrag van ongeveer 5
euro. Het was een heel gedoe om iedere keer
om een bijdrage te vragen, geld te verzamelen
en om e.e.a. administratief te verwerken.
Daarom stellen wij de ouders nu voor om aan
het begin van het schooljaar het te
verwachten totaalbedrag voor uitstapjes en
bijzondere activiteiten aan ons over te maken.
Door bij uw overmaking te vermelden
dat het om een gift gaat, kunt u het, als u het
bedrag als u aan de geldende voorwaarden
voldoet aftrekken van uw belasting. Op de site
van de belastingdienst of via de
belastingtelefoon kunt u nagaan of u daarvoor
in aanmerking komt. (Ervan uitgaande dat de
stichting de ANBI-status krijgt!).

Het gaat om een bedrag van EUR 50,(of meer) per kind. Gelieve dit over
te maken naar 1588.21.777 ten
name van Vrienden van Leonardo
Zoetermeer, met vermelding van
naam en groep van uw kind(eren).

Het bestuur van de VvLZ benadrukt de
vrijwilligheid van uw gift. We hopen echter dat
u inziet dat ons verzoek niet helemaal
vrijblijvend is. En we hopen ook dat u ons niet
in gewetensnood brengt, als straks blijkt dat
de kinderen van ouders die hun donatie
vergeten te storten, eigenlijk op kosten van de
ouders die dat wel deden aan een uitstapje
meedoen.
Voor ouders voor wie het door ons
voorgestelde bedrag te hoog is, hanteren we
overigens het solidariteitsprincipe. Uw
verzoek daar gebruik van de mogen maken,
behandelen we natuurlijk vertrouwelijk.

Van onze inkomsten en uitgaven maken we
een jaaroverzicht, maar u kunt ook tussentijds
inzicht in de VvLZ- financiën krijgen.
Techniek Toernooi 2012
Eén van de ouders heeft De Piramide
opgegeven om deel te nemen aan het
landelijke Techniek Toernooi. Als De Piramide
mag meedoen, zal dat een leuke kluif voor de
Leonardo-groepen zijn. Meer informatie vindt
u op www.techniektoernooi.nl
Op de hoogte blijven
Gedurende het schooljaar houden wij u graag
op de hoogte van de dingen die u als
Leonardo-ouder gewoon graag wilt weten.
Dat doen we per e-mail.
Ook voor informatie over uitstapjes en
verzoeken om hulp in de klas gebruiken wij email.
Daarom willen wij u vragen ons de volgende
gegevens te sturen:
Uw (beider) Voornaam en achternaam
Voor- en achternaam van uw
kind(eren) en hun groep,
uw e-mailadres
Ons emailadres vindt u onderaan de pagina.
Doe mee!
De VvLZ bestaat uit een driekoppig bestuur
dat samen met een handvol actieve ouders
geld werft, meedenkt en werkt aan het
Leonardo-onderwijs. We zijn nog maar net
begonnen, er is al aardig wat werk verzet,
maar...
Wat zou het geweldig zijn als zich iemand
meldt die actief op zoek kan naar sponsors…
En iemand die onze communicatie en PR naar
een hoger plan brengt…
En iemand die…
Bouw mee aan de VvLZ, de stichting die ons
allemaal aan gaat. U bent echt van harte
welkom.
Agenda
Maandag 5 sep.
19.00u – 21.00u

Klassenintroductie en
Leonardo-instuif

Dinsdag 20 sep.
19.30u – 21.30u

VvLZ vergadering.
Iedereen welkom!

Zondag 6 nov.

Leo. schaaktoernooi
Maarssen
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