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Januari 2021 
De nieuwe Leaphy software: Leaphy Easybloqs is klaar! Hier is hard aan 
gewerkt en er is veel energie in gestoken. Heel veel dank aan iedereen die 
hier een bijdrage aan heeft geleverd. We kijken uit naar de lancering van de 
software en zijn hier heel trots op. Een mooie mijlpaal! 

 

 

Februari 2021:  
De Leaphy Easyblogs worden volop gebruikt. Ook voor Arduino-projecten en 
open source. Hoe mooi is dat! In een persbericht is dit verder toegelicht.  

 

 

Maart 2021  
Er wordt gewerkt aan het nieuwe Leaphy Clicklespakket: robotarm “Clickjort”.  
 
Leerlingen uit 2 mavo op ’t Atrium werken in het kader van #doesleaphy.nl 
met Leaphy. 

 

 

April 2021  
Afronding van het bouwboekje van de ClickJort. Binnenkort ontvangen we de 
proefdrukken  

 

 

Mei 2021  
NVOX heeft een mooi artikel over Leaphy geplaatst. Hierin wordt onder 
andere de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van Leaphy beschreven.  
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Jun -juli – augustus 2021  
Deze maanden staan vooral in het teken van doorontwikkelen. Leerlingen 
leveren daaraan een grote bijdrage door te testen en feedback te geven. 
 
In het Spoorwegmuseum maken leerlingen een promotiefilm 

 

 

September 2021 
 
We waren 25 + 26 september aanwezig op de Makerfare. Het was een feestje 
voor jong en oud. We hebben mooie dingen kunnen laten zien en 
geïnteresseerden kunnen spreken.  

 
 

Oktober 2021  
Er is een samenwerkingsproject met studenten van de HU opgestart. De 
aankomende maanden gaan we samen aan de slag! 
 
Tijdens de week van de wetenschap bieden we een workshop Leaphytrein 
aan in het Spoorwegmuseum. Leerlingen ondersteunen daarbij.  
Ondertussen wordt ook de Leaphy Flitz doorontwikkeld. 
 
Easybloqs op Chromebook? Het komt er nu toch echt aan! 
 

 

 

November 2021 
Een Leaphyworkshop bij InvestHolland. Ook nu weer met een grote rol voor 
de leerlingen. Te gek! 
 
De extra levels voor de Leaphy Orginals zijn vernieuwd naar Easybloqs. 
Studenten van de Hogeschool van Utrecht maken vaart. Een nieuwe 
duurzaam Leaphy shield is in ontwikkeling. Minder snel kapot te maken en 
makkelijker te repareren. Binnenkort ontvangen we de eerste prototypes. 

 

De ClickJort is beschikbaar in de webshop en kan besteld worden. 
 
 
 
 
 

 


