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Nieuwe leerlingen  
\Op maandag 18 juni komen de kinderen wennen die na de zomervakantie in de Vitrivio-3, 
4 of 5 komen.Dat zijn; Milan vd Velde,  Hugo Broere,  Elise Leyten,  Sophie Vermeulen,  
Max Lommers,  Mila Holkers, Ziva Wijers en Sebastiaan v.d. Maas. Daniël v.d. Maas komt 
wennen in groep 7.  
Op donderdag 7 juni draait Miriam de Ronde een dagje mee met Vitrivio 6. Zij heeft geluk, 
want dan mag ze mee op excursie naar Iguana. 

Waar gaat groep 8 naar toe?  
Alle leerlingen van groep 8 hebben hun plekje in het VO voor volgend jaar gereserveerd. 
Er gaat een flinke groep (6 kinderen) naar het Tweetalig VWO (Goese Lyceum). Ook gaan 
er 6 kinderen naar Pieter Zeeman. De overige 3 kinderen gaan naar de Beeckman 
Academie (2 ll) in Kapelle en Nehalennia (1 ll) in Middelburg. 

Verkeersexamen groep 7  
Inmiddels hebben alle kinderen van groep 7 een verkeersdiploma gekregen. Ze waren 
allemaal geslaagd, zowel voor het theoretisch als het praktisch examen.  
Gefeliciteerd kids!! 

Schoolvoetbal: Zeeuwse finale.  
Op 16 mei j.l. mocht het jongens elftal van onze school proberen Zeeuws Kampioen te 
worden. Daarvoor ging de reis naar Kloosterzande (Zeeuws Vlaanderen), waar op het 
terrein van VV Hontenisse het toernooi werd georganiseerd.  
Kampioen worden is niet gelukt, maar met een fraaie 6e plaats kon iedereen tevreden 
zijn. Goed gedaan jongens! 

Bankbattle gewonnen !!!  
Groep 7/8 heeft op 16 mei meegedaan aan de Bankbattle. Deze wedstrijd wordt al enige 
jaren georganiseerd door de RABO Bank. De groep moet zo snel mogelijk proberen 
vragen te beantwoorden. De antwoorden leveren letters op. Met die letters moet een zin 
gemaakt worden, die leidt naar de slotopdracht. Omdat we de snelste groep van onze 
regio waren, hebben we gewonnen. De prijs: een leuk kinderkookboek met recepten uit 
de hele wereld. 

Inhoud
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Meesters- en juffenfeest. 
Op 9 mei hebben we met de hele school voor het eerst het meesters- en juffenfeest 
gevierd. Veel kinderen, vooral uit de lagere groepen waren als helden verkleed, net als 
alle meesters en juffen. Het was een gezellige dag met leuke spelletjes. Volgend jaar 
weer? 

Schoolreizen op 22 mei. 
Op dinsdag 22 mei was het schoolreizendag.. Groep 3-4-5 is naar de Beekse Bergen 
geweest. Mede dankzij het mooie weer was het een heel geslaagde dag….Wel jammer dat 
de picknickplaats bij de luipaarden gesloten was….Ahum. 
Groep 6-7 ging naar de Efteling. Dat is natuurlijk altijd een “grote hit”. 

Project  

“Water en vuur”

Water en vuur in de hele school. 
Bij dit schoolbrede project konden de kinderen zich, net als bij de creamix, opgeven voor 
verschillende activiteiten. Iedere leerkracht gaf drie keer twee lessen over het 
onderwerp.Bij mij  (meester Jan Jaap) kregen de kinderen uitleg over de werking van de 
stoommachine van 2 deskundigen van de stoomwerkgroep uit Kerkwerve. In de andere 
les gingen we aan de slag met het maken van een plofbootje. Dit is een simpel 
stoombootje, gemaakt van een blikje, wat dichtingspasta, een pak melk en 2 rietjes. Heel 
moeilijk was het om het keteltje, gemaakt van het blikje, waterdicht te krijgen. Slechts 
een paar kinderen lukte dit. Gelukkig hadden we ook nog een kant en klaar plofbootje om 
de werking te demonstreren. 
Bij meester Ton konden de kinderen watertorens en vuurtorens maken. Na een 
presentatie met informatie over beid e soorten torens (werking, functie, geschiedenis) 
konden verschillende torens worden gemaakt. Er kon een tekening worden gemaakt, een 
tafereeltje in een mandarijnenkistje, een toren van een fles (met een lichtje erin) of 
gemaakt van allerlei kokers en rollen. de uitwerkingen waren heel divers en leverde een 
leuke expositie op. 
Bij juf Caroline en juf Annet konden de kinderen allerlei experimenteel doen met water 
en vuur. Spectaculair was vooral het gebruik van “droogijs”. 
Naast de workshopmiddagen waren er soms nog andere activiteiten in de groepen. zo 
hebben de leerlingen van Vitruvio 78/8 animaties gemaakt met als thema: “Water tegen 
vuur”. 
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Project 

“Wat is leven”

Wat is leven in groep 3/4/5. 
Na de afsluiting van het project Water en Vuur zijn we aan de slag gegaan met het project 
'Wat is leven?'. We zijn opgestart met een gastles van een imker over bijen. We hebben 
alles geleerd over de koningin, haar darren en werksters. Ook mochten we echte honing 
proeven. 
De volgende dag zijn we met een leskist over fossielen aan het werk gegaan en kwam 's 
middags de moeder van Thijs. Hester is paleontoloog en kon ons veel vertellen over 
fossielen. Een week later hebben we in Zierikzee fossielen gezocht en we hebben er veel 
gevonden in de stoepranden, op de trappen van de Nieuwe kerk in de vloertegels van het 

Stadhuismuseum.  
Wat is leven? in groep 5/6/7.  
Het laatste thema van dit schooljaar. Met behulp van een klassikaal woordweb zijn we het 
thema gestart.  Uit dit woordweb hebben we de volgende subthema's gekozen: 
Ecosystemen, Anatomie, Groei en Ontwikkeling, Evolutie en Taxonomie. 
Op dit moment zijn we druk bezig met ecosystemen. In groepjes worden in 
schoenendozen de verschillende ecosystemen nagebouwd. Hierna komen ook de andere 
onderwerpen nog aan bod. 
Wat is leven in groep 7/8. 
In de eerste week hebben we vooral gekeken en gesproken over het ontstaan van het 
leven, de evolutie, de indeling, voortplanting en erfelijkheid.  
Ondertussen hadden de kinderen zelf een levend wezen bedacht. daarvan zijn 
tekeningen/schilderijen gemaakt. De kinderen moesten een naam bedenken voor hun 
creatie en nadenken over hoe het organisme (over)leeft. 
Inmiddels zijn we begonnen met de slotopdracht(en). Veel kinderen hebben ervoor 
gekozen een presentatie te gaan maken over hun eigen creatie(s). Deze creaties komen 
a.h.w. tot leven, waarbij de kinderen uitleggen, laten zien hoe het is ontstaan, is 
geëvolueerd en hoe en waar het leeft. 
Een paar kinderen zijn bezig met diverse onderzoekje en zullen daar verslag van doen. De 
overige kinderen maken presentaties over het aardse leven, zoals over het belang en de 
functie van de atmosfeer of over een biotoop. 
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Excursies In het kader van dit project hebben we twee excursies georganiseerd. 
Op donderdag 7 juni gaan we met groep 6/7/8 naar Reptielenzoo “Iguana”  in Vlissingen. 
Een week later, op donderdag 14 juni,  gaan de leerlingen van groep 3/4/5 naar Tropical 
Zoo in Kwadendamme. 
Kijk voor meer informatie op: 
http://www.iguana.nl 
https://www.tropicalzoo.nl  

http://www.iguana.nl
https://www.tropicalzoo.nl
http://www.iguana.nl
https://www.tropicalzoo.nl
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Van het 

Stichtings-

bestuur: 

UITNODIGING 

PICKNICK

Uitnodiging	door	het	bestuur	van	stichting	vrienden	van	HBO-	SD.	

Beste	Ouders,	

Ook	dit	jaar	organiseren	we	weer	een	Picknick.	
We	willen	iedereen	van	harte	uitnodigen	voor	deze	Picknick,	American	style.	

Zondag	17	juni	is	iedereen	van	harte	welkom	op	het	strandje	bij	‘het	Koepeltje,	
in	Scharendijke	van	14.00-	18.00	u.	

We	hebben	er	zin	in,	hopen	op	mooi	weer	en	de	kinderen	kunnen	zich	daar	lekker	uitleven.	

Graag	tot	ziens	op	17	juni,	

Anne-Mieke	van	Waveren	

Afsluiting op 28 juni. 
Op donderdagmiddag 28 juni sluiten we het project 'Wat is Leven?' af.  
In Vitruvio 3/4/5 doen we dit met een spelletjesmiddag. De kinderen zijn nu begonnen met 
het maken van gezelschapsspelletjes die we die middag met de ouders gaan spelen.  
In Vitruvio 5/6/7 zullen de ecosystemen worden getoond.  
Vitruvio 7/8 zal presenteren over “het nieuwe leven”.  Daarnaast zijn er ook presentaties 
van de onderzoekjes en over het “aardse leven”.  
Aansluitend volgen er portfoliogesprekken. De kinderen gaan allemaal tegelijk, tussen 
14.00 en 14.30, op een plekje in de school zitten en vertellen over hun portfolio. 
We verwachten dat er van ieder kind een ouder komt voor het gesprekje (en natuurlijk ook 
voor de afsluiting van het project). 

Project 

“Wat is leven”, 

vervolg
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Sponsors

Agenda 

juni - juli 2018
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07 juni  Excursie naar Iguana, Vlissingen  (gr. 6 t/m 8) 

12 t/m 15 juni   schoolkamp groep 8 

14 juni  Excursie naar Tropical Zoo (gr. 3 t/m 5) 

26 juni  Studiedag (kinderen zijn vrij) 

28 juni  Afsluiting “Wat is leven”, met aansluitend de portfoliogesprekken 

   (uitnodiging volgt nog). 

29 juni  derde rapport gaat mee (gr. 3 t/m 7) 

02 juli  19.00 - 22.00 uur: Eindavond, met disco (gr. 8) 

03 juli  Eindfeest met lunch en de “Klopt-niet-speurtocht” 

04 juli  Afscheid van groep 8 

06 juli  Begin zomervakantie. De kinderen zijn ’s middags vrij. 

09 juli - 17 aug.  ZOMERVAKANTIE 
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AFSLUITING  

Water en vuur 

broodjes 

bakken  

Presentatie 

over stoom-

machines 

vuurtorens en 

watertorens 
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Wat is leven? 

         




