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Adviezen, rapporten, gesprekken.  
Deze week zijn de schooladviezen met de leerlingen van groep 8 besproken en daarna 
per brief doorgestuurd naar de ouders. 
Na de voorjaarsvakantie wordt iedereen uitgenodigd voor het advies-/aanmeldings-
gesprek. Dat gesprek vindt plaats in de week van 13 maart. De aanmeldingsformulieren 
worden dan verzameld en door ons, voor 1 april, naar de VO-scholen gestuurd.  
Ook in de week van 13 maart zijn de rapportgesprekken van groep 3 t/m 7. De rapporten 
worden meegegeven op vrijdag 10 maart. 

Inspectiebezoek.  
Op maandag 13 en dinsdag 14 februari hebben we bezoek gekregen van de inspectrice. 
Voor ons was dit eigenlijk de eerste keer dat we echt op waarde zijn getaxeerd. Dit was 
een eerste serieus bezoek, waarbij we konden uitleggen en laten zien hoe we werken en 
welke visie daaronder ligt. Daarbij hebben we ook een relatie gelegd naar het dalton-
onderwijs, omdat we inmiddels ook een Dalton Certificaat hebben en we sinds vorig jaar 
meer zijn gaan werken vanuit het Dalton gedachtegoed, maar wel met onze eigen 
keuzes daarin. 
Nadat de inspectrice ook met leerlingen, ouders en leerkrachten gesproken had, besloot 
ze haar bezoek met haar bevindingen en eventuele aanbevelingen. Hoewel het officiële 
rapport nog moet komen, mogen we vol trots zeggen dat we voor het overgrote deel 
een “goed” scoorden en op een paar puntjes voldoende. Dat geldt overigens ook voor 
de reguliere afdeling van Binnen de Veste. We waren er heel blij en tevreden mee. 

Activiteiten in maart en april.  
Als u verderop in de nieuwsbrief de agenda bekijkt, zult u zien dat er weer heel wat 
activiteiten gepland staan. Naast de jaarlijks terugkerende zaken, zoals Boomplantdag, de 
Kangoeroe Rekenwedstrijd, schoolvoetbal en de Cito eindtoets staan er ook een paar 
zaken op, die specifiek voor de Vitruvio-ouders van belang kunnen zijn. Zo kunt u weer 
een kijkje in klas komen nemen (6  of 11 april). Ook organiseren we de jaarlijkse OPEN 
DAG (op 11 april). De assistentie van een aantal ouders daarbij is vorig jaar heel goed 
bevallen, dus we zouden het fijn vinden als we dat dit jaar weer zo zouden kunnen doen.  
Op 18 april organiseren we een ouderavond, met als thema “executieve vaardigheden”. 
Noteer het alvast in uw agenda. Meer nieuws hierover in de volgende nieuwsbrief.  
Vanaf 13 maart start een Obase-breed (met alle Obasescholen dus) project over 
Sawasdee (Cambodja). Meer informatie hierover in de Ratel.

Inhoud
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Project AARDE. Momenteel zijn we druk in de weer met het thema “DE AARDE”. Na een geslaagde 

excursie en het opdoen van informatie op school, zijn de kinderen nu bezig aan de 
voorbereiding van verschillende presentaties. We willen dit thema weer eens afsluiten 
met een echte presentatieronde voor de ouders (en andere belangstellenden). De 
uitnodiging staat op de volgende bladzijde. 

Project aarde in Vitruvio 6/7a 

Na het maken van een mindmap en het bekijken van de poster over het thema 

'aarde' zijn de volgende groepen geformeerd: 

Melanie, Emiel, Naftali, Lieve: binnenkant van de aarde (filmpje)  

Tycho, Koen, Alex: Ontstaan van (planten)leven (stopmotion)  

David, Saar en Cas: kristallen en mineralen (maquette/keynote) 

Tijm, Enzo, Pim: atmosfeer, de ruimte boven de aarde (maquette) 

Pyr, Lars en Sven: gesteenten cyclus (informatief filmpje) 

Thijs, Joar: natuurrampen (stopmotion) 

Inmiddels zijn de kinderen druk bezig om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden met behulp van jouwzoekmachine.nl en met zelf meegebrachte / 

op school aanwezige boeken.  
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Uitnodiging 

afsluiting 

project  

“De aarde”
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KIKA-actie 

groot succes!!

Inmiddels zit Ronald in Tokyo en gaat hij dit weekend de marathon lopen. Samen met zijn 

twee kompanen heeft hij meer dan 40.000 euro bij elkaar gebracht. Een mooi bedrag voor 

Kika (Kinderen Kankervrij).  

Onze kinderen zijn de afgelopen weken aan de slag gegaan met hun eigen ideeën om 

geld bijeen te brengen voor dit goede doel. Het werd een groot succes. met een prachtig 

eindbedrag van 1878,50. Dit bedrag is toegevoegd aan het sponsorbedrag van het Kika-

team van Ronald.  

De kinderen hebben zich met groot enthousiasme van hun beste kant laten zien. Zo waren 

er ludieke en goed doordachte activiteiten als “knuffels geven”  voor Kika, nagels lakken, 

pannenkoeken bakken, een benifiet-diner, verkoop van eierkoeken, kiwi’s, loombandjes, 

dromenvangers, ansichtkaarten, armbandjes…enz. en een oliebollenactie via Facebook. 

De mini-markt van Vitruvio 6/7 was een gigantisch succes. En ook de lege flessenactie van 

Vitruvio 3/4/5 bracht aardig wat geld in het laatje.  

Sommige acties werden gesponsord door bedrijven zoals de Etos in Bruinisse (nagellak) 

en Albert Heijn in Burgh-Haamstede (ingrediënten voor de pannenkoeken). Ook dank aan 

Boekhandel De Vries voor de medewerking aan de ”Dummie de mummie”-actie van Koen 

uit groep 6. 	

Agenda  

maart. 

09 mrt  Afsluiting project “Aarde” (13.30 - 15.00 uur) 

10 mrt  Rapport mee 

v.a. 13 mrt Rapportgesprekken  -  VO adviesgesprekken (groep 8) 

  Start Obaseproject Sawasdee (Cambodja)  

15 maart Boomplantdag (groep 8) 

16 maart Kangoeroe Rekenwedstrijd 

23 maart Studiemiddag (kinderen zijn vrij) 

29 maart Afsluiting Sawasdee-project 

v.a. 31 mrt BIZ World project (groep 8) 

Zie verder op de volgende pagina. 

Een aantal 

acties hebben 

zelfs in de 

Wereldregio en 

de PZC 

gestaan. 

Hartstikke leuk!
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Sponsors

Agenda, vervolg  

april.
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05 april Schoolvoetbal (jongens) 

06 april KIJKOCHTEND - Verkeersexamen groep 7 (schriftelijk) 

11 april KIJKOCHTEND - Verkeersexamen (groep 7(praktisch) 

11 april                                OPEN DAG 

12 april Schoolvoetbal (meisjes) 

18 april VITRUVIO OUDERAVOND, thema: executieve functies 

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

21 april                     Koningsspelen 

24 april t/m 05 mei:   MEIVAKANTIE 
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KIKA-actie. 

1. mini-markt 

2. afsluiting 
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Project “Aarde” 

Leerlingen van 

Vitruvio 7/8 in 

actie met de 

voorbereidingen 

van hun  

presentaties op  

9 maart. 

         


