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Leerlingaantal Vitruvio 

Het leerlingaantal van Vitruvio groeit relatief hard. Naast de instroommomenten 
gedurende het lopende schooljaar, zijn er inmiddels ook al behoorlijk wat kinderen 
aangemeld voor het nieuwe schooljaar. Aangezien we volgend schooljaar wederom met 
drie Vitruviogroepen zullen gaan werken, stellen we vast, dat er goed gekeken zal 
moeten worden voor welke nieuwe kinderen we een passende plek kunnen garanderen. 
Waar we andere jaren relatief veel aandacht gaven aan de bekendheid van Vitruvio, 
kiezen we er nu voor dit voorzichter te benaderen, om te voorkomen dat we mensen 
moeten teleurstellen. De geplande ‘open dag’ zal om die reden niet doorgaan. 

Aanmelding VO en CITO EINDTOETS 
Inmiddels zijn alle groep 8 leerlingen aangemeld bij een school voor Voortgezet 
Onderwijs. Van de 15 leerlingen gaan er 6 naar Pieter Zeeman, 6 naar het Goese Lyceum 
(tweetalig onderwijs), 2 naar Isaac Beeckman (Kapelle) en 1 naar Nehalennia 
(Middelburg). In de week voor de meivakantie wordt de Centrale Eindtoets afgenomen 
van CITO, op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april (alleen in de ochtenduren). 

 
Boomplantdag. 
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen hebben de activiteiten in het kader van de 
Boomplantdag een week later plaatsgevonden. De leerlingen van groep 8 hebben wilgen 
geknot aan de Hoeveweg in Zierikzee. Dat was een leuke bezigheid. We hadden mazzel 
met het weer, want het bleef droog. 

Verkeersexamen groep 7.  
Op 5 april wordt  het schriftelijk verkeersexamen afgenomen. In de week daarna, op 
maandagmorgen 9 april,  is er ook nog een praktisch examen (een rondje op de fiets door 
Zierikzee). Op dinsdag 3 april a.s. fietsen we de route alvast een keer met de kinderen. De 
ouders en kinderen van groep 7 hebben nog een aparte mail gekregen,  waarin alles nog 
eens op een rijtje is gezet.

Inhoud
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Project  

“Markt, ruil  

en handel” 

  

Het project in groep 3/4/5. 
Het project 'Markt, Ruil en Handel'  hebben we afgesloten met een gezellige lunch in ons 
“pop-up” lunchcafé, 'Chez Vitruvio'. De kinderen hadden niet alleen het eten verzorgd, 

maar ook de aankleding en achtergrondmuziek. Er 
stonden sfeerlampjes op tafel, tafels waren gedekt, er 
was een mooi welkomstbord op de deur gehangen en 
bezoekers kregen bonnetjes om mee te betalen. 
Tijdens het eten kon er gekeken worden naar de 
informatieve filmpjes ,die de kinderen gemaakt 
hadden over verschillende onderwerpen binnen het 
thema. Fijn dat het lunchcafé zo goed werd bezocht!  

In de tussenperiode tot het volgende project deden we mee aan de Leuk leren week van 
Squla en we maakten hulpkaarten voor de kleutergroepen, zodat zij bijvoorbeeld weten 
hoe ze veters moeten strikken of hun jas aan moeten doen.  
Sinds 26 maart werken we schoolbreed aan het project over 'Water en Vuur'. 

Vitruviogroep 5,6,7 

Op vrijdagmiddag 9 maart sloten we het project 'Markt, ruil en handel' af. Dit deden we in 
de vorm van een Vakantie-eiland. Op dit eiland, genaamd Amaroch, moesten 
verschillende clubs activiteiten bedenken om geld te verdienen. Zo bedacht 
bijvoorbeeld de club van natuur en dieren het idee om betaalde lezingen te geven over 
de voorkomende planten en dierensoorten. De club van eten en drinken was 
verantwoordelijk voor de gehele catering en de club van uitstapjes en overnachten 
verdiende o.a. geld met hun luxe wellness en de bioscoop. 
De club van souvenirs verkocht verschillende souvenirs en de club van cultuur verkocht 
kranten en boekjes met het volkslied. 
Met alle activiteiten werd in totaal een gigantisch bedrag van 7045 Duro verdiend!  
Via deze weg willen we alle bezoekers dan ook hartelijk danken voor het bezoek aan 

ons eiland. 
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 “Markt, ruil  

en handel” / 

BIZ WORLD

Biz World - Pop-up store. 
Het project over ondernemen in groep 8 is met groot  succes afgerond. Er zijn leuke 
producten gemaakt en  verkocht in de kraampjes op de verkoopdag op 9 maart j.l.  Er 
is prima reclame gemaakt en heerlijk geld verdiend. Het boekhouden verdient de 
volgende  keer nog wat meer aandacht, maar de groepjes hebben meer winst gemaakt 
dan verwacht! 
Young creators krijgt de prijs voor beste samenwerking, ze hebben elkaars  
talenten goed ingezet en de taken prima verdeeld, het was daarmee ook een heel gezellig 
team. 
Sweet Deco verdient de creativiteitsprijs, hun producten waren heel kleurrijk en de 
kraam zag er daardoor top uit. 
De beste boekhouders zijn te vinden in Mystery Stuff, hun map was het meest 
georganiseerd. 
Het best bekeken reclamefilmpje is van Geen Meuk Wel Leuk, de commercials waren 
grappig en informatief, wie weet worden de acteurs genomineerd voor een Oscar... 
Techno Droom had het beste logo ontworpen en was dus heel goed herkenbaar op alle 
posters in de gang. 
World of Art krijgt complimenten voor duurzaamheid met de houten producten in de  
kraam. 
Uiteindelijk draait het om de winst; Geen Meuk Wel Leuk had na het uitbetalen van de 
aandeelhouders nog 154 BIZeuro’s in kas en heeft daarmee BIZWORLD gewonnen. 
Gefeliciteerd! 
We willen de ondernemers die dit project mede mogelijk gemaakt hebben hartelijk 
bedanken voor hun tijd en energie: Howard, Barabara, Marit, Femke, super dat jullie onze 
teams van tips en coaching hebben voorzien. Annet, dank je wel voor je creatieve hulp bij 
de productie! 

Nr. 6 - maart 2018   pag. 3

Project  

“Water en vuur”

Project “Water en vuur”. 
Inmiddels hebben we een begin gemaakt met een nieuw (klein) thema. Deze keer is het 
een thema voor de hele school. 
Vorige week hebben de leerlingen zich voor drie verschillende workshops ingeschreven. 
Er kon gekozen worden uit 11 verschillende onderwerpen, zoals: vulkanen, soep koken, 
“Onder waterwereld”, de waterkringloop, de brandweer, vuurtorens en watertorens, 
plofbootjes, vuurvogels …enz. Er worden drie workshoprondes georganiseerd. We 
hebben de eerste ronde al achter de rug.  
Naast de workshops zal er in de klas ook nog over het thema worden gewerkt, zij het wel 
een beetje beperkt, omdat er niet zo heel veel tijd over blijft daarvoor. 
Op donderdagmiddag 12 april, tussen 14.00 en 15.00 uur wordt het project afgesloten met 
een tentoonstelling door de hele school. Alle ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. 



Schaken Het Zeeuws Kampioenschap Schoolschaken. 
Op zaterdag 17 maart j.l. zijn we met twee teams (Binnen de Veste/Vitruvio gemengd) naar 
Terneuzen geweest. We deden daar mee, op basis van de uitslag van “Het Kampioenschap 
van Schouwen-Duiveland” (1e en 3e). We zijn in Terneuzen keurig als 4e en 8e geëindigd. Er 
deden twintig teams mee. 
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Agenda  

april 2018

30 maart    GOEDE VRIJDAG 

02 april   TWEEDE PAASDAG 

04 april Schoolvoetbal (jongens)  

05 april Verkeersexamen (groep 7) 

Van het 

Stichtings-

bestuur: 

VACATURE(S)

Het bestuur van de St. Vrienden van Hoogbegaafdenonderwijs 

Schouwen-Duiveland is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 Vitruvio ouders die 1 x in de 2 maanden 
 overleg hebben en zich onder meer bezig houden met het informeren  van nieuwe ouders 
over het onderwijs; het ondersteunen van het onderwijs, inhoudelijk; de financiering  van 
het onderwijs; bekendheid geven aan het bestaan van voltijds hoogbegaafden onderwijs; 
het helpen organiseren van ouderavonden met een spreker, en het in contact brengen van 
de ouders met elkaar. Ook praten we regelmatig de directie bij over de lopende zaken,  en 
zij ons. Deze taken worden verdeeld onder alle bestuursleden. 
Er zijn een paar bestuursleden die komend schooljaar geen binding met de school meer 
hebben en anderen  zijn al zo lang deel  van het bestuur, dat het tijd is voor iets anders. 

 
Tijd voor een frisse wind, Vernieuwing. 

Wie van u ouders wil een bijdrage leveren aan het voortbestaan en begeleiden van het 
Vitruvio onderwijs door in het bestuur plaats te nemen? 

Heeft u interesse  en /of wilt u meer weten, neem dan contact op door een mail te sturen 
naar; vvhbosd@gmail.com  of spreek een van ons aan bij de school.  

    Namens Stichting vrienden van het 
     hoogbegaafdenonderwijs Schouwen-Duiveland, 

Anne-Mieke van Waveren. 

mailto:vvhbosd@gmail.com
mailto:vvhbosd@gmail.com
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Sponsors

Agenda, vervolg 

april 2018
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09 april Praktisch Verkeersexamen (groep 7) 

11 april  Schoolvoetbal (meisjes) 

12 april 14.00-15.00 uur: Afsluiting schoolproject  “Water en vuur” 

17-19 april Cito eindtoets (groep 8) 

20 april Koningsspelen 

23 apr.-4 mei  MEIVAKANTIE 

9 mei  Meesters- en juffendag 

10-11 mei   HEMELVAART 

21 mei   TWEEDE PINKSTERDAG 

22 mei   schoolreizen groep 1 t/m 7 

12 t/m 15 juni  schoolkamp groep 8 
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AFSLUITING  

Markt, ruil en 

handel: 

Lunchcafé 

Chez Vitruvio 

Vakantie-eiland 

Amaroch 
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Biz World 
Markt 

         

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/



