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De eerste weken.  

De vakantie is alweer een paar weken voorbij en langzaam maar zeker is 

iedereen weer een beetje gewend geraakt aan het “werk”ritme. Ook is er, met 

name in groep 3/4/5 een aantal nieuwe leerlingen bij gekomen. Voor hen is het 

extra wennen, natuurlijk. Een nieuwe school, nieuwe klasgenootjes.  

Alles bij elkaar geteld, zijn we gestart met 53 leerlingen. Dat is niet verkeerd. 

Uitgaande van drie groepen van 20 leerlingen, betekent het dat er maximaal nog 

7 kinderen bij kunnen komen dit schooljaar. De meeste ruimte daarvoor is in 

groep 3/4/5, nl. vijf plaatsen. In groep 5/6/7 zijn nog twee plaatsen beschikbaar. 

Groep 7/8 zit vol.  

We hopen natuurlijk dat er nog een paar leerlingen bijkomen, want we moeten 

erop voorbereid zijn, dat na dit schooljaar een, voor ons doen, grote groep 8 de 

school gaat verlaten: 15 leerlingen. 

Vitruvio Picknick 

Dit jaar was het de bedoeling met een gezellige picknick te beginnen, zodat 

ouders en kinderen elkaar een beetje (beter) kunnen leren kennen. In 

voorgaande jaren was er meestal een tuinfeest aan het eind van het schooljaar. 

Het idee om het aan het begin van een schooljaar te doen, was zeker niet 

verkeerd. Het weer echter gooide roet in het eten. Er wordt nagedacht over een 

alternatief, wat binnenkort wellicht georganiseerd gaat worden. Zodra er meer 

over bekend is, zult u daarvan op de hoogte gesteld worden, middels een 

mededeling, brief of uitnodiging. 

 

Juf Caroline.  

Voor juf Caroline is het schooljaar heel slecht begonnen. Ze is een paar weken 

ziek geweest in de vakantie en moet daarom eerst weer aansterken. Ze komt 

regelmatig een paar uurtjes naar school. Hopelijk kan ze binnenkort  
er weer als vanouds tegenaan. 

Inhoud
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van groep 3/4/5  
 
In Vitruviogroep 3/4/5 zijn we het schooljaar inmiddels gestart. We hebben elkaar eerst 
wat beter leren kennen want we hebben veel nieuwe kinderen in de klas. 
In de tweede week is ook het project 'wonen en bouwen' opgestart. We hebben ons 
droomhuis ontworpen en verschillende bouwstijlen bekeken. Ook hebben we met 
constructiemateriaal al hele mooie huizen gebouwd.

Bouwen en Wonen in Vitruvio 5/6/7 

Zo zijn we begonnen: met behulp van het programma answergarden.ch  hebben we 
zoveel mogelijk woorden over het thema op het digibord verzameld. Ieder kind kon op 
zijn ipad trefwoorden invoeren die vervolgens op het digibord verschenen. Hoe dikker 
een woord, hoe vaker het door de leerlingen was ingevoerd.... 
Van deze 'wirwar' aan woorden hebben we vervolgens een overzichtelijke mindmap 
gemaakt.  

Na	de	mindmap	zijn	we	de	volgende	dag	op	zoek	gegaan	naar	de	cv-ketel	van	de	
school	en	hebben	we	het	gehad	over:	de	werking,	radiatoren,	isolatie,	elektra	en	
groepen.	Bij	rekenen	zijn	we	een	huis	aan	het	inrichten	m.b.v.	een	bouwtekening	op	
schaal.		

http://answergarden.ch
http://answergarden.ch
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Vitruvio 7/8. 
Ook in groep 7/8 zijn we uiteraard gestart met “wonen en bouwen”. De kinderen zijn 
bezig om een informatiebrochure te maken van een zelf bedacht/ontworpen gebouw, 
geïnspireerd door “de prop”. We zijn nl. begonnen met het maken van een prop. Door 
naar de prop te kijken kun je je voorstellen wat voor gebouw het is, waar de ingang zit…
enz.. Daarop voortbordurend zijn de kinderen aan de slag gegaan met hun eigen prop en 
uiteindelijk hun eigen gebouw.  
Daarnaast oriënteren we ons m.b.v. enkele presentaties (over bouwstijlen, materialen, 
duurzaamheid, interieurs, kunst…enz) verder op het onderwerp. 

 

Gastles van Reggy Hulsken, architect.  
Op maandagmorgen 18 september kwam Reggy Hulsken naar school om te vertellen 
over zijn beroep. Er waren twee sessies: een voor groep 7/8 en een voor groep 3 t/m 6.  
Eerst vertelde Reggy in het kort iets over zichzelf: wie hij was en welke opleiding je nodig 
hebt om architect te kunnen worden. Vervolgens vertelde hij a.d.h.v. een powerpoint-
presentatie over het proces van ontwerpen. Van ideeën en gegevens verzamelen, keuzes/ 
afwegingen maken, schetsen, modelleren, berekenen en afspraken maken met de 
aannemer tot de eindcontrole, als het gebouw klaar is. 
Daarna kregen de kinderen een opdracht om een ontwerp van een huis te maken en te 
presenteren. Elk groepje kreeg een andere opdracht, maar ze hadden wel allemaal 
dezelfde materialen. Conclusie: je kunt met dezelfde materialen allerlei verschillende 
ontwerpen bedenken en maken, afhankelijk van de ideeën van de ontwerper en de 
wensen of de opdracht van de “klant”. 
Alles bij elkaar was het een leuke en leerzame presentatie. Reggy, bedankt.

Excursie Excursie naar “Het Nieuwe Instituut” te Rotterdam.  
Op dinsdag 26 september a.s. gaan we naar “Het Nieuwe Instituut”, museum voor 
Architectuur, in Rotterdam. We brengen een bezoek aan Huis Sonneveld, een huis uit de 
dertiger jaren, maar heel modern ingericht (voor die tijd). Verder is er een interactieve 
rondleiding door het museum en een workshop. Lees verder op de uitnodigingsposter, 
die u woensdag a.s. via de mail ontvangt. 
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Mindstorms 
Ook dit jaar doen we weer mee met de Mindstormswedstrijd. Thema dit jaar is 'Hydro 
Dynamics' (problemen met water). Alleen deze keer hebben we gekozen voor een andere 
opzet, als het gaat om deelname aan de wedstrijd. Waar vorig jaar nog iedereen mee kon 
doen en wij daaruit teams formeerden, moesten de kinderen zich nu als team aanmelden. 
We houden nu een voorrondetraject waarbij de teams moeten bewijzen, waarom zij het 
verdienen om op vrijdag 15 december afgevaardigd te worden naar de Hogeschool 
Zeeland voor de regiofinale. Uiteindelijk zullen de twee beste teams onze school 
vertegenwoordigen.   
Afgelopen week hebben alle teams hun presentatie gehouden en hebben zij een 
voorlopige beoordeling ontvangen. Nu zijn ze aan de slag met de missies en ideeën. Na de 
volgende presentatieronde beslissen wij wie aan de wedstrijd mee mogen doen. 
Dit zijn de teams die zich hebben opgegeven: 

Projectteams  
Deze teams houden zich bezig met het bedenken van een oplossing voor een 
'waterprobleem' en worden later toegevoegd aan een robotteam. 
Hydro Heroes: Jasmijn, Levina en Thijs Theuns 
Coral Savers: Lieve, Saar 
Robotteams 
Deze teams houden zich bezig met het programmeren van de robot, zodat zoveel 
mogelijk missies uitgevoerd kunnen worden. 
Hydropumps: Lars, Kaya, Joep 
Neptunus’ helpers: Sven, Lukas, Thijs en Tom Viergever 
Hydrobuilders: Tycho, Alex, Robin, Cas 

De Waterblobjes: David, Melanie, Enzo, Joar 

Voor meer informatie over de wedstrijd kunt u kijken op: www. firstlegoleague.nl  
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Agenda  

sept. - okt.
11 sept. Start eerste thema: “WONEN EN BOUWEN” 

19 sept. Ouder- en informatieavond , aanvang. 19.30 uur 

26 sept. Excursie naar “Het Nieuwe Instituut” in Rotterdam 

04 okt.    Start kinderboekenweek  

05 okt.  “Dag van de leraar” / Stakingsdag (de school is dan dicht!).  

  Overige informatie over deze dag: zie Ratel ( en de media…) 

09 en 10 okt.  Schoolfotograaf 

16 t/m 20 okt.  HERFSTVAKANTIE 
. 

http://firstlegoleague.nl
http://firstlegoleague.nl
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Sponsors

Agenda, vervolg  

november.

          Nieuwsbrief
07 nov. schoolontbijt 

09 nov. Afsluiting project “Wonen en bouwen”  

      (tussen 14.00 en 15.00 uur). 

20 nov. Start (klein) thema “BEWEGEN” . 

23 nov. Rapport mee. 

27 en 28 nov. Portfoliogesprekken (’s middags en ’s avonds) 
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