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De laatste loodjes… 
Na een periode van vakanties en een paar enerverende activiteiten (excursie, 
zandtekening) komt het einde van het schooljaar al weer ras naderbij. Zo staan er nog 
twee studiemiddagen (die zeker doorgaan) op het programma, gaat groep 8 op 
schoolkamp en de andere groepen op schoolreis en staan de laatste twee weken in het 
teken van het afscheid van groep 8 én van onze directeur, meester Johan, die met 
(deeltijd)pensioen gaat. Al deze zaken, met de bijbehorende data staan in de agenda, 
verderop in de Nieuwsbrief. 

Laatste Observatieronde. 
Op  maandag12 juni vindt de laatste observatie van dit schooljaar plaats. Op deze dag 
worden er maar liefst 6 leerlingen geobserveerd door Marja Sinke.  Bij goed resultaat 
stromen ze m.i.v. het nieuwe schooljaar in. 
Volgend jaar gaan we werken met vaste instroommomenten: na de herfstvakantie, na de 
kerstvakantie en begin maart. Op deze manier kunnen we de instroom beter plannen. 
 
Type-examen van Type-skills.  
In een van de laatste schoolweken (datum is nog niet bekend) is er een mogelijkheid om 
deel te nemen aan het type-examen van Typeskills. Het examen wordt afgenomen bij ons 
op school en de kosten bedragen 45 euro. Een eis voor dit examen is wel dat in ieder 
geval de lessen 1 t/m 10 gemaakt zijn.  Hiermee voldoen kinderen automatisch aan de 
exameneisen en zo kan het examen worden geactiveerd.  
Mocht u uw kind mee willen laten doen aan het examen, dan graag even (per mail of in 
de klas) doorgeven aan mij vóór vrijdag 16 juni. 
Betalen kan in de week van het examen: contant in een envelop met daarop de naam van 
uw kind. Kinderen die niet meedoen met het examen omdat ze nog niet zo ver zijn, typen 
verder volgens de planning die in de klas hangt. Iedereen moet uiteindelijk wel les 10 
afronden en als dat dit schooljaar niet lukt, typen ze volgend schooljaar weer verder. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan hoor ik dit graag. 

 

Vriendelijke groeten, Jan Jaap Padmos 

Inhoud
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Project 

SAWASDEE

Het Sawasdee-project is nagenoeg afgerond met het maken van de zandtekening, de 
animatie en de dans op het strand. Zaterdag a.s. zullen we horen of het wereldrecord 
is gehaald, maar of het nu een officieel record wordt of niet, het was een schitterende 
ervaring. Mede dankzij de perfecte omstandigheden is het een groot succes 
geworden. En ja, het zat allemaal heel erg mee: 
Ten eerste was de conditie van het zand optimaal, omdat de plaat enkele dagen 
eerder, dankzij een mini-tsunami, was ondergelopen. Dat onderlopen gebeurt maar 
zelden. 
Ten tweede was het heerlijk strandweer op de dag dat het allemaal moest gebeuren: 
de temperatuur was aangenaam en er stond weinig wind. Kortom: het kon niet beter. 
De organisatie was ook prima. Er was aan alles gedacht en alles verliep netjes volgens 
schema. Er was een kleine uitloop, maar daar maalde niemand om. ’s Avonds konden 
we genieten van het resultaat, via SBS (Hart van Nederland) en Omroep Zeeland. Ook 
op Facebook verschenen diverse foto’s en filmpjes. 
Ten slotte zijn we nog heel benieuwd naar de totale opbrengst van alle acties die de 
scholen hebben georganiseerd, met daarbij natuurlijk ook de kaartenactie. Alle 
leerlingen die daarbij het beste klassenresultaat hadden geboekt hebben zaterdag een 
helikoptervlucht over het strand aan de Brouwersdam gemaakt. Een hele leuke prijs, 
natuurlijk. 

Er staan een heleboel foto’s en filmpjes op Facebook: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%E2%80%AA

%23%E2%80%8Estrandtekening%E2%80%AC  

Enkele weken geleden brachten we, in het kader van het thema “Feesten en 
herdenken” een bezoek aan de Mevlana Moskee en de Saj Baba Mandir in 
Rotterdam. Dat was op donderdag 18 mei. 
In de mandir kregen we uitleg van een oud-onderwijzeres. Zij was zelf geen 
Hindostaanse, maar ze wist er veel van. Ze wist er op een gezellige manier over te 
vertellen. Dat was leuk en interessant. 
In de moskee kregen we een rondleiding door een van de imams. Hij vertelde over de 
handelingen bij het gebed. De kinderen van groep 7/8 woonden het middaggebed bij 
en mochten zelf ook meedoen met de handelingen. Daarna waren de kinderen ook 
nog getuige van de ceremonie m.b.t. een overleden vrouw. Dat was best uniek en 
bijzonder. Deze plechtigheid vond buiten plaats, recht voor de ingang van de moskee. 
Binnen ging alles deze dag op “kousenvoeten”, zowel in de mandir als in de moskee. 
Het was een heel geslaagde excursie.

Excursie naar 

Rotterdam: 

een kort verslag.

https://www.facebook.com/search/top/?q=%E2%80%AA%23%E2%80%8Estrandtekening%E2%80%AC
https://www.facebook.com/search/top/?q=%E2%80%AA%23%E2%80%8Estrandtekening%E2%80%AC
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Laatste thema: 

FEESTEN  

EN  

HERDENKEN.

Feesten en herdenken in groep 3/4/5.  
 
Momenteel werken we over het project Feesten en Herdenken. We hebben al gewerkt 
aan feestdagen die te maken hebben met de nationale geschiedenis, mindmaps gemaakt 
en de betekenis van Pasen opgezocht. Donderdag 18 mei zijn we op excursie naar 
Rotterdam geweest. We hebben daar een mooi beeld kunnen krijgen van de Islam in de 
Moskee en van het Hindoeïsme in de Mandir. 
Onlangs hebben we een stadsherdenkingstocht gehouden. We zijn langs verschillende 
herdenkingspunten in Zierikzee gelopen waarbij de kinderen als gids optraden. 
Momenteel werken we aan een film over feesten en herdenken. Kinderen verwerken 
hierin de informatie die ze de afgelopen weken hebben opgedaan. De kinderen hebben 
zelf verhalen gemaakt en deze worden nu samengevoegd tot een script. 
Ook tijdens de Engelse les komt het thema regelmatig terug in liedjes en verhalen. 
 
Vitruviogroep 6/7 

In Vitruviogroep 6/7 zijn de kinderen druk bezig om het Thema 'Feesten en herdenken' uit 
te werken. De hoofdonderwerpen die we hebben gekozen zijn: traditionele feesten, 
feesten en religie, persoonlijke feesten,  feestdagen die te maken hebben met de 
nationale geschiedenis, feesten en jaargetijden. In groepjes zijn de kinderen bezig om de 
informatie te verzamelen op een poster, maquette of filmpje. 
Naast het bovengenoemde project hebben we in de klas ook nog  een wedstrijdje 
bedacht: ’wie maakt het beste stopmotionfilmpje'. Vandaag,vrijdag 9 juni, moeten ze klaar 
zijn en kunnen we de winnaar bekend maken….. 

Vitruvio 7/8. 

In de eerste plaats zijn we in Vitruvio 7/8 bezig geweest met “herdenken”. In tweetallen 
werden presentaties gemaakt n.a.v. onderzoeksvragen. Elk tweetal had een ander item, 
de Eerste Wereldoorlog, de crisisjaren, de opkomst van het Nationaal-Socialisme in 
Duitsland, de Tweede Wereldoorlog (de Jodenvervolging, het Verzet) en Nederlands-
Indië. Bij elk item was een foto van een monument. Deze moest ook betrokken worden in 
de presentatie. 
Na de excursie zijn we aan de slag gegaan met “feesten”. Er zijn drie hoofdonderwerpen 
gekozen: vlaggen (gebruik, betekenis, symboliek), het vasten in diverse geloven/ de 
Ramadan en feest vieren (verkleden, maskers, muziek, dans, gerechten en drankjes, 
versiering en vooral het waarom van diverse feesten). We willen het project uiteindelijk 
feestelijk eindigen, op maandag(middag) 3 juli. 
 



Nieuws van de 

“Vrienden van 

het HB-

Onderwijs 

Schouwen-

Duiveland”

+++++ HERHAALDE OPROEP +++++ HERHAALDE OPROEP +++++ 

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.. Als bedrijven het 

Vitruvio financieel ondersteunen wordt het draagvlak groter, en kunnen we het 

voortbestaan van dit bijzondere, en voor onze kinderen belangrijke Onderwijs 

blijven garanderen. Er zijn inmiddels al resultaten geboekt 

Rob van Oost, een van de bestuursleden, zit ook in de werkgroep. 

Heeft u; een goed idee, een leuk project of een eenmalige  actie, 

Laat het ons weten. 

 U mag de werkgroep altijd komen ondersteunen, dat spreekt vanzelf. 

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

Opnemen met Rob: rob@relaxchalets.nl  
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Agenda  

juni.

10 juni Afsluiting ZANDCIRKEL-project in het Inspiratiecentrum aan  

     de Brouwersdam (van 18.00 - 21.00 uur) 

13 juni  Studiemiddag (de kinderen zijn vrij) 

20 t/m 23 juni  Schoolkamp (groep 8) 

29 juni   Schoolreizen (groep 1 t/m 7) 

30 juni  Groep 8 naar CAS4KIDS aan de Brouwersdam (onder schooltijd) 

Zie verder op de volgende pagina 

Op maandag 3 juli organiseren we de tweede portfoliogespreksronde van dit 

schooljaar, na schooltijd, tussen 14.30 en 15.00 uur.  

Tevens willen we die middag het laatste project (“feesten en herdenken”) 

afsluiten. Na de portfoliogesprekken zijn er enkele presentaties in de groepen 

3/4/5 en 6/7. Groep 7/8 sluit het project af met een “zelf georganiseerd feestje” 

onder schooltijd, voorafgaand aan de portfoliogesprekken.  

Er volgt nog een definitieve uitnodiging.

Afsluiting  

FEESTEN  

EN  

HERDENKEN  

en 

Portfolio-

gesprekken

mailto:rob@relaxchalets.nl
mailto:rob@relaxchalets.nl
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Agenda, vervolg  

juli.
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03 juli  Afsluiting project “Feesten” - Portfoliogesprekken 

06 juli  Studiemiddag (de kinderen zijn vrij) 

06 juli  19.00 uur: EINDAVOND GROEP 8,  

     aansluitend DISCO (tot ca. 22.00 uur) 

07 juli  Rapporten mee 

11 juli  Afscheid van meester Johan 

  Spelletjesmiddag o.l.v. groep 8 

12 juli  Afscheid van groep 8 (voor het laatst op school) 

14 juli  Begin Zomervakantie. De kinderen zijn ’s middags vrij 

17 juli t/m 25 augustus  ZOMERVAKANTIE 

28 aug. Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2017-2018. 
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Groep  
3 t/m 6  

op excursie 
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 Groep 7/8  
op excursie 

         


