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Inhoud

Schaaktoernooi. 
Op 23 maart deden we met ons eerste team mee aan het Zeeuws Kampioenschap 
Schoolschaken  in Terneuzen. In dat team zaten, namens Vitruvio, Niels van Sighem en 
Casper van Marion. Verder deden ook nog mee Rinze van der Bijl (uit Brouwershaven) en 
Levi Verbraak van BDV groep 7. De jongens hebben het heel goed gedaan en vielen maar 
net buiten de prijzen. Een vijfde plaats (van de 20) was het eindresultaat. Prima gedaan 
boys!!! 

Schoolvoetbal.  
Diverse kinderen uit de bovenbouw hebben meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi., 
op 3 en 10 april j.l. De jongens van Binnen de Veste 1 deden het supergoed. Ze kwamen in 
de finale! Helaas werden ze via de strafschoppenserie toch verslagen en restte niets 
anders dan de tweede plaats. Het tweede team deed het niet onverdienstelijk met twee 
overwinningen. De meisjesteams voetbalden ook best goed, maar kwamen niet tot de 
finales. Wel werden enkele wedstrijden gewonnen of gelijkgespeeld. 

Schoolplein. 
Het is de bedoeling om binnenkort de laatste hand aan het schoolplein te leggen. Om dat 
voor elkaar te krijgen, kunnen we nog wel hulp van ouders gebruiken. Volg al het actuele 
nieuws rondom het schoolplein via “De Ratel”. Daarin staat ook wanneer we verder willen 
en hoe u zich kunt aanmelden. 

Update nieuwbouw.  
Waarschijnlijk heeft u reeds via diverse (media)kanalen vernomen dat het project van de 
nieuwbouw voor  Vitruvio bij de Pieter Zeeman vertraging oploopt, doordat de 
bouwkosten hoger uit blijken te vallen dan aanvankelijk hiervoor was gereserveerd. De 
komende periode wordt onderzocht wat de consequenties zijn van een eventuele 
‘versobering’ van het totale ontwerp; te denken valt dan bijvoorbeeld aan aankleding van 
de buitenruimte of materiaalgebruik. Het is momenteel nog niet te zeggen wat de mate 
van vertraging in het proces zal zijn. 
We willen graag benadrukken dat het huisvesten van Vitruvio in deze nieuwbouw niet ter 
discussie staat. 
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Project:  

“SPORT EN 

BEWEGEN”

Afsluiting project “SPORT EN BEWEGEN” op 11 april 
Op donderdagmiddag 11 april werd het schoolproject “Sport en bewegen” afgesloten. In 
de speelzaal werd een film vertoond, een samenvatting van de opening op 25 maart en 
een aantal workshops/clinics, die zijn georganiseerd. Op het plein waren nog wat sport-en 
spelactiviteiten te doen en verder waren tekening en werkstukjes tentoongesteld op de 
bovenverdieping en op de  prikborden in de gang .  
              Groep 3/4/5.  
              Tijdens het project sport hebben de kinderen van V3/4/5 om de dag een clinic 
              kunnen volgen. We hebben onder andere gedanst, getennist, aan karate gedaan en 
              een bootcamp parcours afgelegd. De moeder van Elise kwam een les Acrogym 
geven en dankzij haar mochten we ook op bezoek in de turnzaal van Laco. Verder heeft 
groep 5 nog een rugbyles gehad van Edwin, de vader van Pim uit groep 8. Bedankt voor het 
enthousiasme!  
Naast deze gastlessen werd er op de dinsdag- en donderdagmiddag door de leerkrachten 
een aantal workshops georganiseerd, waarbij alle kinderen van groep 1 t/m 8 konden 
kiezen welke workshop ze wilden volgen. Je kon een les volgen over het werken van je 
(gezonde) lichaam, leren welke verschillende ballen je bij elke sport kunt gebruiken, een 
beker maken, recepten schrijven voor gezonde smoothies, een dans leren en oud 
Hollandse spelletjes spelen en nog veel meer. Ook leerden we de Pasapas, de dans voor 
de Koningsspelen van dit jaar.  
In de klas hebben de kinderen  een informatief boekje over een “eigen sport” gemaakt, 
met daarin bijv. de spelregels van de betreffende sport, maar ook welke materialen en 
kleding je nodig hebt, wat je het beste kan eten en drinken en  of er misschien wel 
beroemde sporters of grote prijzen in te winnen zijn….enz. Inmiddels is het project 
afgesloten, met als toetje “De Koningsspelen”  op vrijdag 12 april.  
Groep  5 t/m 8. 
Na de afsluiting van ons Vitruvio project over sterren en planeten, stond het volgende 
project ons te wachten. Een project over sport, maar dan met de hele school! 
We openden het project met een fitnessles gegeven door personal trainer Harmen 
Maliepaard.  Hierna volgden tal van workshops waar we ons als klas voor hadden 
opgegeven: karate, sport en spel op het plein, rugby, volleybal en tennis. 
Op dinsdag en donderdagmiddag konden de kinderen zichzelf ook nog opgeven voor 
verschillende sportactiviteiten. Iedere leerkracht had een les bedacht m.b.t. het thema. 
Zo kon er o.a. gekozen worden uit: mijn lichaam, gezonde voeding, mijn sportidool, 
balsporten, oud Hollandse spelen, sportprijzen en ballen in de sport.  
In groep 7/8 werd nagenoeg hetzelfde programma gevolgd als in groep 5/6, m.u.v. de 
tennisclinic. Verder hebben we ons beziggehouden met de “Daily Mile” (elke dag een 
kwartiertje lopen: wandelen of hardlopen, allebei mocht). In totaal hebben we 8 keer een 
rondje gedaan. Tycho, David en Lukas hebben nog een workshop “freerunning”  
georganiseerd. Dat was heel leuk. Iedereen was lekker actief bezig.  



De Koningsspelen op 12 april.  

Op 12 april werden de Koningsspelen georganiseerd. Een beetje vroeg dit jaar, 

i.v.m. de vroege meivakantie en Goede Vrijdag.  

De dag begon met het Koningsontbijt, gevolgd door de Koningsdans (de 

Pasapas) op het schoolplein.  

Halverwege de ochtend werd het programma voortgezet met spelletjes op het 

schoolplein (groep 1 t/m 4). De groepen 5 t/m 8 gingen naar LACO en kregen daar 

een sportief programma voorgeschoteld. Elke groep werkte 3 onderdelen af. 

Koningsspelen 

kort verslag
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Project:  

“Reizen”

Het laatste thema van dit schooljaar: “Reizen” 

 
Na de meivakantie gaan we beginnen aan het laatste thema van dit schooljaar, “Reizen”. 
Een thema, dat goed past bij de tijd van het jaar, zo kort voor de zomervakantie. 
Natuurlijk hoeft het niet persé te gaan over vakantiereizen. Binnen dit thema past ook een 
stukje geschiedenis, over de ontdekkingsreizigers bijv. Daarnaast kunnen  andere 
vakgebieden  aan bod komen, als het bijv. gaat over nomaden of over dieren, die reizen. 
Denk bijv. aan trekvogels, de paling en nog veel meer. Actueel zijn de  vluchtelingen, die 
(vaak gevaarlijke) reizen maken. Ruimtereizen passen erbij, hoewel dat misschien te dicht 
bij het vorige thema ligt. 
En wat te denken over ‘De reis om de wereld  in 80 dagen”? Of allerlei recordpogingen, 
zoals solo om de wereld zeilen of per ballonvaart? En natuurlijk diverse liedjes/hits, die te 
maken hebben met reizen/vakantie ( I am sailing, Going to Ibiza, New York New York……)…
enz. Kortom mogelijkheden te over om er weer een interessant en leuk project van te 
maken. 
Heeft u nog tips voor ons of interessante  
verhalen? Laat het maar weten.  
Misschien kunnen we er iets mee. 
Op vrijdag 10 mei gaan de leerlingen van  
groep 3 t/m 6 naar het Stadhuismuseum en op  
vrijdag 24 mei naar Reisbureau Van Oeveren. 
Daarover heeft u inmiddels een  

KEET IN DE KERK De laatste “Keet in de Kerk”  van dit schooljaar staat in het teken van 800 jaar Zierikzee, 
een reis door de tijd. Daar gaat groep 5/6 naar toe, op 15 mei.  
Op dit moment zijn de kinderen tijdens de muzieklessen bezig met een opdracht, waarbij 
diverse muziekinstrumenten worden ingezet: “De kortste opera ooit…” Eind mei wordt 
dit afgerond met korte optredens (3-5 minuten per groepje). Wellicht kunnen we het ook 
aan de ouders laten zien. In dat geval zult u daarvoor nog een uitnodiging krijgen t.z.t. 
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Sponsors

Agenda 

mei - juli 2019
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16-18 april Eindtoets (groep 8) 

18 april PAASMIDDAG, met knutsels, spelletjes en HIGH TEA. 

19  april t/m 05 mei  GOEDE VRIJDAG, PASEN EN MEIVAKANTIE 

07 mei  Praktisch verkeersexamen (met de fiets dus), groep 7 

15 mei  BANKBATTLE (GROEP 7/8). 

29 mei  Meesters- en juffendag (thema: nog niet bekend) 

03 juni  Studiedag (de kinderen zijn vrij) 

06 juni  Schoolreizendag (groep 1 t/m 7) 

11-14 juni Schoolkamp (groep 8) 

26 juni  Studiedag (de kinderen zijn vrij) 

27 juni  Rapporten mee 

01 juli  Eindavond groep 8 

02 juli  Eindejaarsfeest school 

03 juli  Uitzwaaien groep 8 

05 juli  Laatste schooldag (kinderen ’s middags vrij) 

07 juli    ZOMERVAKANTIE 



          Nieuwsbrief - fotopagina

Sportproject: 

Rugbyclinic 

Tekeningen 

“de bal is rond’ 

Afsluiting 
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Koningsspelen 
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