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Schaaktoernooi en schoolvoetbal  
Een paar weken geleden zijn we met twee teams afgereisd naar Terneuzen, om mee te 
doen aan het Zeeuws Kampioenschap Schoolschaken. Beide teams hebben het zeer 
goed gedaan en gingen met een derde en vierde plaats als eindresultaat naar huis.  
Het schoolvoetbaltoernooi is inmiddels in volle gang. Deze week (woensdag 5 april) 
waren de jongens aan de beurt. Het elftal legde beslag op de derde plaats. Goed gedaan 
jongens! Het zevental was een maatje te klein voor de meeste tegenstanders en eindigde 
met 1 puntje onderaan in de poule.  
Volgende week woensdag, 12 april, doen de meisjes een gooi naar het Schouws 
Kampioenschap. Succes meiden! 

Activiteiten in april, mei en juni  
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. En zoals gewoonlijk zijn er tal 
van activiteiten, waarvan soms de datum nog niet bekend is. De laatste dag voor de 
meivakantie zijn er in elk geval weer de Koningsspelen. Voor de groepen 1 t/m 4 vindt 
alles plaats op en bij school. De groepen 5 t/m 8 beginnen op school, maar zetten later 
op de dag het programma voort in en bij LACO. Informatie hierover volgt binnenkort, 
dus hou in elk geval ‘Het Rateltje” in de gaten.  
Ook na de meivakantie is er van alles te doen. Kijk bij Agenda’, verderop in de 
Nieuwsbrief. Hier staan alvast de dingen, die bekend zijn, genoteerd.  
Een van de activiteiten is natuurlijk het maken van een “Zeeuwse Knoop’  in zand. Dat zal 
plaatsvinden op donderdag 1 juni a.s. (als het weer meewerkt). De kinderen hebben deze 
week (donderdag) het tweede krantje met nieuws hierover meegekregen naar huis. We 
hebben nog wel een aantal ouders/vrijwilligers nodig voor die dag (Zie de bijlage bij Het 
rateltje van deze week). Het gaat dan vooral om het vervoer en de begeleiding van de 
activiteit met de kinderen van groep 1 t/m 4. 

Verkeersexamen groep 7.  
Deze week hebben de leerlingen van groep 7 verkeersexamen gedaan. Voor het 
theoretische deel is iedereen geslaagd. De uitslag van het praktisch examen is nog  
niet bekend.

Inhoud
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Project 

SAWASDEE

Vorige week woensdag werd het eerste deel van het Sawasdee-project (Cambodja) 
afgesloten met een minimarkt. Behalve kleding en wat spulletjes, werd vooral Aziatisch 
voedsel verkocht. Alles was vers gemaakt door de leerlingen van groep 6 t/m 8. Er 
werd goed en lekker gegeten. Verder waren er presentaties/tentoonstellinkjes in de 
diverse klaslokalen.  

In Vitruviogroep 3/4/5 was in de loop van de week een echte jungle ontstaan, waar 
informatieve stukjes over verschillende dieren te lezen waren. In de jungle, in de gang, 
hingen apen te slingeren aan het camouflagedoek. Ook was er gebouwd aan een 
Cambodjaans dorp en er waren muurkranten gemaakt over de toeristische 
hoogtepunten van Cambodja.  

Cambodja V6/7 
Na het project over aarde zijn we gelijk doorgegaan met het project over Cambodja. 
Allereerst zijn we met het programma Google Earth eens op reis gegaan naar het land. 
Met de afbeeldingen die we daar zagen, kregen de kinderen een aardig beeld van het 
land, de ligging en de cultuur. 
Een gastdocente vertelde ons van alles over de godsdienst van het land: het 
boeddhisme. 
Vervolgens hebben we klassikaal een mindmap gemaakt en zijn we aan de hand 
hiervan groepjes gaan vormen. Ieder groepje heeft zo een eigen onderwerp 
uitgewerkt en dit vormgegeven op een poster. 
De onderwerpen die gekozen zijn: klimaat, geloof, armoede, dieren en voeding. 
Woensdag 29 maart werd het project afgesloten. Onze klas zorgde daarbij voor 
tropische (Cambodjaanse) drankjes en rijstepap.  

In Vitruvio 7/8 zijn een paar thema's uitgewerkt. Zo waren er een Boeddhistische 
tempel en een heuse paalwoning. Alles voorzien van achtergrondinformatie. Een 
groepje is aan de slag gegaan met oude fietsbanden, omdat rubber een belangrijk 
exportproduct is van Cambodja. Ten slotte was er ook nog een zelfbedachte 
Cambodjaanse dans te bewonderen. Op de minimarkt hebben we zelfgemaakte 
Cambodjaanse loempia’s verkocht met chilisaus (ook zelf gemaakt).  

Alles bij elkaar was het een kort, maar wel leuk en leerzaam project. De minimarkt 
heeft een bedrag van ca. 500,- opgeleverd. Dat bedrag gaat naar het goede doel: de 
Stichting Sawasdee. 
Het vervolg van het project zal plaatsvinden na de meivakantie, als we aan de slag 
gaan met de voorbereidingen en het maken van de Zandcirkel. We willen ook nu 
weer een wereldrecord gaan vestigen. Dit keer met alle Obasescholen samen. Dus 
help ons mee! 
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De afsluiting 

Op donderdag 9 maart hebben we het project “Aarde” met alle groepen 

afgesloten met diverse presentaties. De opkomst was, zoals vanouds, weer 

goed. De presentaties werden goed ontvangen door ouders en andere 

belangstellenden. We kunnen er met een tevreden gevoel op terugkijken. 

Foto’s verderop in de Nieuwsbrief en natuurlijk op de Facebookpagina van 

“Binnen de Veste/Vitruvio”: https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-

Binnen-de-Veste-843070089117432/  

Nieuws van de 

“Vrienden van 

het HB-

Onderwijs 

Schouwen-

Duiveland”

Nieuwe werkgroep 

Er is een nieuwe werkgroep gestart, namelijk de ‘werkgroep fondsenwerving ‘ 

Deze groep houdt zich bezig met het in gesprek gaan met bedrijven om hen te 

interesseren  geld te investeren in het Vitruvio onderwijs. 

Momenteel bestaat deze groep uit 1 persoon: Rob van Oost. 

Wie heeft er zin om Rob een handje te helpen en in deze werkgroep plaats te 

nemen? 

Als bedrijven Vitruvio financieel willen ondersteunen, wordt het draagvlak groter. 

Heb je interesse en/of ideeën om hiermee aan de slag te gaan, dan kun je contact 

Opnemen met Rob: rob@relaxchalets.nl  

Het zou mooi zijn als de werkgroep met 3 á 4 mensen aan de slag kan gaan. 

Project “Aarde”

Laatste thema: 

FEESTEN  

EN  

HERDENKEN.

Deze en volgende week maken we een start met het laatste thema van dit schooljaar: 
“Feesten en herdenken”. Het stukje herdenken is rond deze tijd van het jaar altijd actueel 
natuurlijk, vanwege de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. 
Feesten zijn uiteraard van alle dag. Er is altijd wel een verjaardag, trouwerij of geboorte. 
Natuurlijk willen we ook aandacht schenken aan religieuze feesten, zoals Pasen (volgende 
week), Suikerfeest, Divali…enz. 
In het kader van dit thema willen we een bezoek brengen aan de Mevlana Moskee en de 
Saj Baba Mandir in Rotterdam, op donderdag 18 mei a.s. (onder voorbehoud). We zijn 
nog bezig met het regelen van de details.  

mailto:rob@relaxchalets.nl
https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/
https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/
https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/
https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/
https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/
https://www.facebook.com/Dalton-basisschool-Binnen-de-Veste-843070089117432/
mailto:rob@relaxchalets.nl
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Dinsdag  

11 april:  

OPEN DAG

Agenda  

april. 

11 april KIJKOCHTEND -            OPEN DAG 

12 april Schoolvoetbal (meisjes) 

14 april    GOEDE VRIJDAG 

17 april    TWEEDE PAASDAG    

18 april VITRUVIO OUDERAVOND, thema: executieve functies 

18-19-20 april  Cito Eindtoets (groep 8) 

21 april                     Koningsspelen 

Zie verder op de volgende pagina 

OPEN	DAG	

Afgelopen jaar is de open dag erg succesvol geweest, mede omdat  

Vitruvio-ouders mee (de klassen in) liepen met de ouders, die kwamen kijken 

en uitleg gaven en vragen beantwoordden . 

We willen u dit jaar ook uitnodigen om te komen helpen als gastheer/ -vrouw. 

U kunt zich aanmelden via: info@hbonderwijssd.nl  

Geeft u dan ook even aan of u ’s morgens of ’s middags komt. 

Alvast bedankt. 

Namens het bestuur; St. Vrienden HBOSD 

Ouderavond over “Executieve functies”  

Een week later, op dinsdag 18 april, organiseren we een ouderavond. Jeroen 

van Liempt van Novilo geeft die avond een presentatie over de “executieve 

functies”. Met dit item zijn we als school/afdelling momenteel druk in de 

weer, zodat we op termijn kinderen daarin beter kunnen begeleiden. Ook 

voor u, als ouder, is het onderwerp buitengewoon interessant, want u zult 

veel van uw kinderen (en wellicht ook uzelf) herkennen in de voorbeelden die 

worden gegeven die avond. U zult met een aantal praktische tips naar huis 

gaan die avond. en wat de kinderen betreft: samen (wij en u) kunnen we 

meer voor ze betekenen en dus ook meer bereiken. 

Dus kom die avond naar de Raamstraat.      Het begint om 19.30 uur.  

De koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur…. 

Dinsdag  

18 april:  

OUDERAVOND

mailto:info@hbonderwijssd.nl
mailto:info@hbonderwijssd.nl
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Agenda, vervolg  

mei - juni
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24 april t/m 05 mei:  MEIVAKANTIE 

18 mei Excursie naar Rotterdam (onder voorbehoud) 

19 mei Afsluiting BIZ World (uitnodiging volgt) 

25 - 26 mei   HEMELVAARTVAKANTIE 

01 juni  Zandcirkel (Zeeuwse Knoop) maken -  

       uitwijkdata: 02 of 06 juni 

05 juni   TWEEDE PINKSTERDAG 

20 t/m 23 juni  Schoolkamp (groep 8) 

29 juni   Schoolreizen (groep 1 t/m 7) 
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Afsluiting 
project 
“Aarde” 
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Minimarkt  

Sawasdee-

Cambodja. 

         


