
          Nieuwsbrief
Dit is de Vitruvio Nieuwsbrief van november 2016.

Nieuwsupdate

•     Nieuwsupdate. 

•     Project: Leonardo da Vinci / Renaissance. 

•     Excursie  

•     First LEGO League - “animal allies” 

•     En verder…Run for KIKA. 

•     Agenda en advertenties.
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Met de groeten van … Dalton  
Onlangs is een Dalton-visitatiecommisie langs geweest op onze school. Inmiddels hebben 
we het rapport ontvangen. De belangrijkste conclusie: we voldoen aan de criteria, dus zijn 
we voor de komende vijf jaar gecertificeerd. Dat geldt ook voor de Vitruvio-afdeling, dus 
ook wij mogen ons nu Dalton noemen, m.a.w. we mogen ons vanaf heden Dalton Vitruvio 
noemen. Of we dat ook zo expliciet gaan of willen doen, weten we nog niet.  

Portfolio - rapport  
Op donderdag 24 november a.s. wordt het eerste rapport meegegeven. Dit rapport is 
een afspiegeling van de eerste paar maanden in de nieuwe groep. Daar zitten geen Cito-
resultaten bij. Dat is pas bij het tweede (en derde) rapport. Het is de bedoeling dat de 
gesprekken iets anders verlopen dan in voorgaande jaren. Het wordt een gecombineerd 
portfolio/rapportgesprek. We beginnen met het portfoliogesprek, onder leiding van de 
leerling. Het tweede deel van het gesprek gaat over het rapport en eventuele andere 
algemene zaken, onder leiding van de leerkracht. In het tweede deel kunt u dan ook 
vragen stellen aan de leerkracht. De gesprekken duren 15-20 minuten. Dat is iets langer 
dan anders en daarbij is de leerling dus ook aanwezig. Houdt u daar rekening mee bij het 
maken van de afspraak. U krijgt hierover aan het eind van de week bericht (brief/mail + 
aanmeldstrookje). De gesprekken zijn op maandag 28 en dinsdag 29 november a.s.  

IEP advieswijzer  
In groep 8 zijn we deze week gestart met de IEP Advieswijzer. Er worden in de komende 
weken een aantal toetsen gemaakt en vragenlijsten afgenomen. Daaruit komt een advies, 
een second opinion, ter onderbouwing en/of ondersteuning van het schooladvies voor 
het Voortgezet Onderwijs. Deze toets is de opvolger van de “Drempeltoets”, die de 
afgelopen jaren werd gebruikt, maar een beetje gedateerd begon te worden. De IEP 
Advieswijzer is niet alleen nieuwer, maar ook breder. Er wordt ook gekeken naar sociaal-
emotionele componenten en de talenten van de leerlingen. De ouders en leerlingen van 
groep 8 ontvangen deze week uitgebreidere informatie over de Advieswijzer. 

Inhoud
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Workshops

De kinderen van Vitruvio 3/4/5  hebben zich sinds de start van het project verbaasd 
over de veelzijdigheid van Leonardo da Vinci. Ze zijn eerst aan de slag gegaan met 
een opdracht over Leonardo da Vinci. Ze hebben in groepjes gewerkt aan een 
opdracht waarbij ze informatie op moesten zoeken over het leven van Leonardo da 
Vinci, zijn schilderijen en zijn uitvindingen. Hierbij moesten ze ook aangeven wat hun 
mooiste schilderijen waren, zelf een schilderij maken en ze moesten wat vertellen 

over de uitvindingen van Leonardo da Vinci, er zelf één nabouwen en ze hebben ook 
zelf nog een uitvinding ontworpen. Deze opdracht hebben de groepjes aan elkaar 
gepresenteerd. 
Verder zijn de kinderen bezig geweest met een projectkoffer van de TU-Delft (dank 
aan de moeder van Saar en de vader van Quinten voor het halen en retourneren 
hiervan). Hierin zaten 10 lesopdrachten waarmee we in groepjes aan de slag zijn 
gegaan. Van de uitvoering van deze opdrachten zijn filmpjes gemaakt. Deze filmpjes 
hebben de kinderen later verder uitgewerkt. Ook hebben we geoefend met portret-
tekenen, hierbij zijn we tot de ontdekking gekomen dat het maken van de Mona Lisa 
niet eenvoudig moet zijn geweest! We hebben  met papier en paperclips nagebouwd 
hoe een gyrocopter vliegt. 
In de groep 6/7 en7/8 worden allerlei opdrachten afgerond, deze en komende week. 
Het is de bedoeling dat de presentaties worden gefilmd en (gedeeltelijk) vertoond 
tijdens de portfoliogesprekken. 

In de Vitruvio groepen 6,7 en 8 worden regelmatig workshops gegeven. Voor deze 
workshops kunnen kinderen zich opgeven als ze over een bepaald onderwerp meer 
willen weten. De workshopgever bereidt m.b.v. een formulier de workshop voor. 
Vervolgens vertelt de workshopgever voor de klas wat je kunt verwachten / leren van de 
workshop.  Aan de hand van de belangstelling wordt er vervolgens gekeken of de 
workshop in een of twee ronden gegeven wordt. 
De kinderen vinden het erg leuk om te doen en ondertussen hebben we al een behoorlijk 
aantal workshops gehad: keyboardspelen, moppen tappen, schaken, longboarden, 
minecraftskins ontwerpen, vermenigvuldigen onder elkaar, discuswerpen, landschappen 
tekenen, sushi maken enz. 
Na afloop van de workshop is het belangrijk dat iedere ‘cursist’ een korte evaluatie 
schrijft met daarbij ook een duidelijke motivatie waarom hij of zij iets vindt.  
Door op de links hieronder te klikken krijgt u een korte indruk van de workshops: 
(Het zijn verborgen links, dus alleen voor mensen die de links hebben). 

Link	1:	h)ps://youtu.be/bPWAMD423lM							Link	2:	h)ps://youtu.be/PWnPxDun0HA	

Ook in Vitruvio 7/8 zijn voor de zomervakantie een paar workshops georganiseerd. De 
eerste workshop van het nieuwe schooljaar zal binnenkort worden gegeven door Jasmijn. 
Het onderwerp: “dansen…(met Jasmijn)”. Ze heeft een poster met intekenlijst gemaakt. 
Deze hangt op in de klas. 

Project 

Leonardo  

en zijn 

tijd(genoten), 

de Renaissance.

https://youtu.be/bPWAMD423lM
https://youtu.be/PWnPxDun0HA
https://youtu.be/bPWAMD423lM
https://youtu.be/PWnPxDun0HA
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Over een maand, op vrijdag 9 december,  is het zover: de Regiofinale van de First Lego 
League op de HZ te Vlissingen. Hoe is de stand van zaken op dit moment? Aan het 
woord: Sven de Steur van “De Manimals”. 

 
Op de vrijdagmiddag hebben we hulp van Carla (de oma van Levina), Christiaan (de 
vader van Joar) en Saskia (de moeder van Tycho en Kaya) 
Van een paar logo’s heeft Carla inmiddels schilderijtjes gemaakt. Die er zien er heel 
mooi uit. Ze zijn natuurlijk wel door de kinderen ontworpen. Intussen zijn we bezig om 
de logo’s op T-shirts te strijken, zodat elk team zijn eigen shirt heeft bij de wedstrijd. 
Nog een paar weekjes flink doorwerken en dan kunnen we hopelijk weer meedoen om 
de prijzen… 

Lego 

Mindstorms:

En verder…

Onlangs zijn we op excursie geweest naar vliegveld Midden-Zeeland. Dat was een leuke 
en leerzame middag. Volgende week gaan we naar Corpus (reis door de mens) en 
Science Centre Delft. Met het bezoek aan Corpus sluiten we het project over Leonardo 
da Vinci af en in Delft wordt het “startschot”  gegeven voor het volgende thema “Over-
bruggen” 

Run for KIKA.
Over enkele maanden gaat Ronald van Slooten meedoen aan de Kika-marathon van 
Tokyo. Daarover stond ook al iets in de vorige nieuwsbrief. We vinden dit een mooi 
initiatief en we willen graag, namens Vitruvio, een (financieel) steentje bijdragen. 
Daarvoor willen we in januari/februari een actie op touw zetten met de kinderen. Een 
soort van sponsoractie (maar geen sponsorloop) voor dit goede doel.  
We zijn op zoek naar een paar ouders die willen meedenken over de te organiseren 
actie/activiteit(en). Het is de bedoeling een werkgroepje van ouders en leerkrachten te 
formeren, die e.e.a. wil bedenken en organiseren.  
Heeft u belangstelling? Meld u dan aan bij een van de leerkrachten of via de mail  
voor 1 december a.s. De eerste bijeenkomst plannen we kort na de Sinterklaas. Dan 
kunnen we hierna gaan voorbereiden en na de kerstvakantie aan de slag.  
En Ronald komt natuurlijk een keertje in de klas(sen) vertellen waarom hij dit wil doen en 
wat hij hoopt te bereiken.  
Kijk voor meer informatie op: https://www.runforkikamarathon.nl/  

Wat is jouw rol in het team? 
Ik ben bouwer. 
Hoe gaat het tot nu toe, vind je? 
Ik heb nog niet zo veel kunnen doen, dat vind ik wel jammer. Met het project 
wil het ook nog  niet erg vlotten, maar alles bij elkaar vind ik wel leuk. 
Wat vind je van jullie team naam, de Manimals? 
Ik vind het wel een leuke, originele naam en het logo ziet er ook goed uit. 
Hoe schat je jullie kansen in bij de wedstrijd? 
Ik denk dat we 4 of 5 missies kunnen halen. We kunnen er nu al 2.

https://www.runforkikamarathon.nl/
https://www.runforkikamarathon.nl/
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Sponsors

Agenda  

nov. - dec.

          Nieuwsbrief
15 nov. Excursie naar Corpus en Science Centre Delft 
21 nov.  Start nieuw thema: “Over-bruggen” 
24 nov.  Rapport mee 
28 nov.   Werkbezoek Pontes (groep 8), onder schooltijd 
28 en 29 nov.  Portfolio / Rapportgesprekken, volgens afspraak  
      (aanmeldingsbrief/-mail volgt) 

02 dec.   SINTERKLAASFEEST 
09 dec. REGIOFINALE FIRST LEGO LEAGUE (HZ-Vlissingen) 

21 dec.   KERSTDINER OP SCHOOL (va. 17.00 uur) 

23 dec.  Begin kerstvakantie (vrijdagmiddag vrij). 
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Workshops 

Lego 

Mindstorms: 

Melanie met 

het shirt van de 

“Lionbuilders” 
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Project 

Lekker ontbijtje: 

         


