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VOL!  
Voor het eerst in de geschiedenis van Leonardo/Vitruvio zitten alle groepen vol, d.w.z. 20 
leerlingen per groep. En dat is al 25% meer dan het aanvankelijke uitgangspunt (van 16 
leerlingen per groep). Een mijlpaal dus.  
Dat betekent wel dat er tot de zomervakantie geen nieuwe leerlingen meer bij kunnen. 
Nieuw aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst.  
Nieuwe leerlingen (voorlopig de laatste).  
Hannah Hakkenberg en Sepp Mulder komen in groep 3, Finn Mulder en Pascal Rouw 
komen in  groep 5 en Billy Visser verhuist van V5a naar V5b, bij meester Jan Jaap 

Juf Venita BEDANKT.  
Vorige week was juf Venita voor de laatste keer als vervangster voor juf Caroline. We 
bedanken haar voor de inzet in de afgelopen maanden en we zijn natuurlijk ook heel blij, 
dat juf Caroline haar werkzaamheden weer volledig heeft hervat. 

        Open dag van Vitruvio. 

    Op maandag 16 april  willen we onze jaarlijkse “OPEN DAG” organiseren. Zoals  

     het er nu naar uitziet, is het niet ondenkbaar dat we komend schooljaar al bij  
     de start vol zullen zitten en een wachtlijst kan ontstaan.  Wellicht biedt dat 

kansen voor een extra groep (evt. voor een aantal dagdelen) en kunnen we eindelijk iets 
creëren voor hoogbegaafde kleuters. Of dat echt bespreekbaar wordt, zal afhangen van 
het aantal aanmeldingen en vooral het financiële plaatje…. 

Open dagen  en advies VO. 
Inmiddels hebben de groep 8-leerlingen diverse scholen bezocht en zijn ze druk in de 
weer met het bepalen van hun schoolkeuze. In de maand maart zijn de gesprekken 
hierover en wordt de aanmelding geregeld. Dat moet voor 1 april gebeuren. Ons 
definitieve schooladvies krijgen de ouders/leerlingen op 27 februari. a.s. In de week voor 
de voorjaarsvakantie vinden er eerst nog gesprekken plaats met leerlingen. 

Verkeersexamen groep 7.  
Op 5 april wordt in groep 7 het schriftelijk verkeersexamen afgenomen. In de week 
daarna is er ook nog een praktisch examen (een rondje op de fiets door Zierikzee). Vanaf 
deze week beginnen we met de voorbereidingen. 

Inhoud
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Project  

“Markt, ruil  

en handel” 

  

Het project in groep 3/4/5. 
Vanaf de kerstvakantie werken we bij Vitruvio over het project 'Markt, Ruil en Handel'. In 
het kader van dit project hebben we met Vitruvio 3/4/5 een bezoek gebracht aan het 
Stadhuismuseum. We kregen een rondleiding langs de voorwerpen die te maken hebben 
met het project. Naar aanleiding van dit bezoek, gingen de kinderen in groepjes aan het 
werk over de Meekrapteelt, de Zouthandel, de VOC en de Visserij. Ze hebben hierover 
filmpjes gemaakt, waarin ze informatie verwerkt hebben ,die ze in het museum hebben 
gehoord en die ze later nog hebben opgezocht.  
 
Op dinsdag 30 januari zijn we op excursie naar de Wereldwinkel geweest. Onderweg 
erheen kwamen we in de Poststraat langs een huis, wat ' De Zoutkeet'  heet. Omdat een 
groepje hierover gewerkt had, gingen we hier even bij kijken. Het was leuk dat een 
toevallige passant ons nog over de geschiedenis van de zouthandel kon vertellen. In de 
Wereldwinkel kregen we uitleg over 'eerlijke handel'. Er wordt niet alleen op gelet dat 
telers of arbeiders een eerlijke prijs voor hun werk of product krijgen, maar er wordt ook 
gekeken naar duurzaamheid van de producten, arbeidsomstandigheden en dat de 
leveranciers langdurig hun producten kunnen leveren. We mochten 'fair-trade 
chocolade' en 'fair-trade sap' proeven.  We zijn daar meer te weten te komen over 
'eerlijke' handel. In de winkel hebben we veel prachtige spullen kunnen bekijken. 
 
Ondanks de vele zieke kinderen, hielden we op maandag 5 februari een ruilbeurs in de 
klas. Het was de bedoeling dat de kinderen drie niet al te waardevolle (maar ook geen 
waardeloze) spulletjes, die ze zelf niet meer gebruikten mee naar school namen. We 
hielden een ruilspel in de klas. We ontdekten dat het niet altijd makkelijk is om te krijgen 
wat je graag wilt hebben, omdat diegene waarmee je wilt ruilen, niet geïnteresseerd is in 
de spullen die jij bij je hebt. Aan het eind van de activiteit begrepen we, dat het werken 
met geld het wel veel makkelijker maakt om te krijgen wat je graag wilt.  
 
Op vrijdag 9 maart sluiten we het project af met een lunchcafé. Ouders/verzorgers zijn 
om11.30 uur van harte welkom om in groep V3/4/5 te komen lunchen. De kinderen 
verzorgen de lunch en laten de filmpjes zien, die ze gemaakt hebben. Op 12 februari 
gaan we hiervoor de eerste inkopen doen bij de Albert Heijn in Zierikzee, waar de 
bedrijfsleider ons ook nog wat zal vertellen over de in- en verkoop van producten. Op 
donderdag 8 maart gaan we naar de markt  om daar nog wat verse producten te kopen. 

We verheugen ons erop om u te mogen verwelkomen 
in  

het lunchcafé “Chez Vitruvio"  
op vrijdag 9 maart!    

Graag tot dan! 
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Het project in groep 5/6/7.  

Na de kerstvakantie zijn we het thema markt, ruil en handel gestart met een excursie naar 

het Stadhuismuseum. Met een gids gingen we door het museum en kregen we informatie 

over zouthandel en de handel in meekrap, die vroeger op Schouwen Duiveland hebben 

plaatsgevonden.  

Terug op school schreven de kinderen allemaal een verslag en maakten hierbij een mooie 

tekening.  

Verder zijn de kinderen aan de slag gegaan met een projectboekje over geld en 

ruilhandel. Hierbij moeten de kinderen zelf o.a. een geld-puzzel-speurtocht ontwerpen, 

een nieuw geldsysteem bedenken, een opstel schrijven over het winnen van de loterij en 

uitzoeken wat zij zelf per maand kosten.  

 

De afgelopen weken hebben we nog gewerkt aan 'het vakantie-eiland'. De klas is hierbij 

opgedeeld in een aantal clubs die samen bedenken hoe ons eiland er uit ziet en wat er te 

doen is. Hierbij staat voorop dat het eiland een commercieel succes moet worden. 

1: De club van eten en drinken: Saar, Fenna, Guusje, Twan  

2: De club van uitstapjes en overnachten: Thomas, Naftali, Pim H, Nadine, Felix, Melanie  

3: De club van souvenirs: Koen, Lasse, Tycho, Tessa  

4: De club van natuur & dieren: Tom, Dié, Billy, Lukas, Loete, Pim v. O.  

5: De club van cultuur: Lieve, Niels, Tijm, David en Cas 

Op  9 maart (de datum waarop we het project met alle groepen afsluiten) is 's middags  

'de Eilanddag'. Op deze dag presenteren de kinderen het eiland, verkopen hun producten 

en bieden hun diensten aan.  

                               Voor deze eilanddag ontvangt u nog een digitale uitnodiging. 
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Het project in groep 7/8.                                          
Met groep 7/8 zijn we eerst even in de geschiedenis van het geld gedoken, d.w.z. eerst 
werd er geruild, later kwamen goud en geld als “ruilmiddel” en weer later het papiergeld. 
Tegenwoordig is geld veel minder tastbaar; slechts een klein percentage wordt met echt 
geld verhandeld. Veel geldzaken zijn digitaal geregeld (pinnen, mobiel bankieren…enz.). 
Momenteel zijn cryptomunten heel populair, maar daar zijn we niet echt op ingegaan. 
We hebben wel gekeken naar hoe banken werken en wat de rol is van “De Nederlandsche 
Bank”. En wat aandelen zijn bijv. en hoe dat zit met de Beurs en koersen. Ook daar zijn we 
niet te diep op ingegaan, want dat is best ingewikkeld en je moet er ook wel een beetje 
verstand van hebben om er meer over te kunnen vertellen.  

De kinderen van groep 7 zijn vervolgens gestart met het maken van een geld-rekenspel. 
Daarmee kunnen ze ook meedoen aan een wedstrijd van het tijdschrift “Volgens 
Bartjens”. Inzenden kan tot 23 maart. Dus als er wat goeds uitkomt, gaan we dat zeker 
opsturen. 
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BIZ WORLD Biz World.  
De laatste jaren is het de gewoonte om met groep 8 (Binnen de Veste samen met 
Vitruvio) het BIZ WORLD project te doen. Inmiddels heet het POP-UP STORE, maar 
omdat we nog voldoende materialen van voorgaande jaren hadden, hebben we het 
voorlopig nog gelaten bij BIZ WORLD. 
We hebben een aantal ouders, die willen helpen bij dit project. Vier ouders met 
ondernemerservaring adviseren en beoordelen de teams. Dat zijn: Howard Kwakernaak, 
Femke verschoor, Barbara Droppert en Marit de Vrieze. Vorige week hebben zij zich aan 
de kinderen voorgesteld. 
De kinderen zijn verdeeld over 6 teams. Momenteel zijn ze druk bezig met het bedenken 
en ontwerpen van hun producten. Dinsdag 13 februari a.s. moeten zij zich presenteren 
aan de ondernemers. Aan de hand van hun presentaties wordt een waarde toegekend aan 
de aandelen, die ze eventueel in kunnen zetten.  De opbrengst van de aandelen (geld) is 
nodig om hun onkosten te kunnen betalen (salaris, huur, inkoop van materialen, 
reclames…enz.). 
Vervolgens gaan ze aan de slag met hun productielijn en het bedenken en maken van 
reclamemateriaal (een filmpje is daarbij een verplicht onderdeel). Bij het 
productieproces hebben we extra hulp van de moeder van Madelon, Annet de Jonge. 
Op vrijdagmiddag 9 maart is de afsluiting, met “DE GROTE VERKOOPMIDDAG”.  De 
kinderen van groep 7 en de ouders van de groep 8-kinderen zijn dan de klanten. Het team 
wat het beste handelt en uiteindelijk de grootste netto winst behaalt, wordt winnaar van 
BIZ WORLD 2018 !!! 

 
Er volgt nog een uitnodiging voor deze verkoopmiddag. 



Schaken Lars wint Schoolschaaktoernooi. 

Inmiddels is de laatste ronde van ons schaaktoernooi gespeeld en het was razend 

spannend. Omdat er, vooral op de laatste dag, veel zieken waren, is de eindstand 

nog niet bekend. Vandaag (maandag 12 februari) zijn de belangrijkste 

inhaalpotjes gespeeld, zodat we wel een definitieve TOP 5 hebben. Kampioen is 

Lars van Sighem geworden. Dit is de eindstand (aan kop): 

   1. Lars van Sighem    10 pnt. 

   2. Robin Kalf     9,5 pnt 

   3. Niels van Sighem         9 pnt 

   4/5. Alex Dalbout en Dang Harsveldt  8,5 pnt.  

Woensdag 14 februari a.s. doen we met 4 teams mee met het schaaktoernooi op 

de Pontes, georganiseerd door de Zierikzeese Schaakvereniging. Hier gaat het 

om het kampioenschap van Schouwen-Duiveland. De twee of drie hoogst 

eindigende teams mogen naar het toernooi om het Zeeuws Kampioenschap, op 

zaterdag 17 maart in Terneuzen. 
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Agenda  

feb. 2018

14 feb. Schaaktoernooi kampioenschap van Schouwen-Duiveland 

19 t/m 23 feb.  VOORJAARSVAKANTIE 

27 feb.     VO schooladvies  groep 8 

Herdenking 

Watersnood-

ramp

Bezoek Watersnoodmuseum. 

Op vrijdag 2 februari zijn we met de groepen 6,7 en 8 naar Het Watersnoodmuseum geweest, in 

het kader van de herdenking van de ‘Watersnoodramp’, 65 jaar geleden. 

We gingen er met bussen naar toe, samen met de reguliere groepen 7 en 8 van Binnen de Veste. 

We werden ontvangen in een hele grote tent, waar het programma werd ingeleid met een paar 

korte speeches. Daarna werden de aanwezige basisscholen verdeeld in drie grote groepen. 

Daarnaast waren er ook nog een paar klassen van verschillende VO-scholen. 

Ons eerste onderdeel was eigenlijk een wandeling door het buitengebied. Vanwege het slechte 

weer echter, kregen we een rondleiding door het museum. De groep was eigenlijk veel te groot, 

maar onze gids was een kei en kreeg het toch voor elkaar de aandacht te krijgen. 

In de tweede sessie gingen we terug naar de tent, waar we discussieerden m.b.v. een “werp”-

microfoon, aan de hand van een paar filmfragmenten en stellingen/vragen van de 

gespreksleider. Er was ook nog een kleinere tent. Daar werden proefjes gedaan o.l.v. studenten 

van de TU uit Delft.  

Toen we terug waren, kreeg iedereen nog een lunchpakket. Alles bij elkaar was het goed 

georganiseerd, maar wel een beetje massaal. (En jammer van het weer). 
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Sponsors

Agenda, vervolg 

maart 2018

          Nieuwsbrief
09 maart  Afsluiting project Markt, ruil en handel / BIZ WORLD 

15 maart Kangoeroe Rekenwedstrijd - Rapport mee 

17 maart  Zeeuws Kampioenschap Schaken (Terneuzen) 

19/20 mrt Rapportgesprekken (gr 3-7) + VO aanmeldingsgesprekken (gr. 8) 

26 maart Start schoolproject “Water en vuur’ 

28 maart Boomfeestdag 

29 maart Studiemiddag (de kinderen zijn vrij) 

30 maart    GOEDE VRIJDAG 

02 april   TWEEDE PAASDAG 

04 april Schoolvoetbal (jongens)  

05 april Verkeersexamen (groep 7) 
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Bezoek  

aan het 

Stadhuis-

museum. 
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Ruilbeurs in 
groep 3/4/5 

         

Bezoek 
Watersnood-

museum 

Open Dag 
Pontes 

Kijk voor meer foto’s op de facebookpagina van Binnen de Veste: 
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/



