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Inhoud

Schaaktoernooi. 
Vorige week zijn we gestart met ons jaarlijkse schaaktoernooi. Er doen 50 leerlingen uit 
groep 5 t/m 8 mee. Dat zijn er weer heel wat. Leuk. Inmiddels begint de kopgroep zich al 
enigszins af te tekenen. Spannend.  
Op woensdagmiddag 27 februari wordt het eilandelijke schaaktoernooi gespeeld. Dat 
toernooi is al heel vaak door onze school gewonnen, maar de laatste jaren zijn andere 
scholen steeds dichterbij gekomen en hebben ons ook wel eens naar de tweede plaats 
verwezen. Zo niet vorig jaar, dus we mogen de wisselbeker weer verdedigen. We zijn van 
plan mee te doen met minimaal 3 teams (van 4 of 5 schakers per team). Het is ook goed 
mogelijk dat we met vier teams (dat is het maximum per school) mee zullen doen. De 
eindrangschikking van ons eigen toernooi zal bepalend zijn voor de indeling van die 
teams. 

Groep 8 maakt zich op voor het VO.  
Afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 8 een of meerdere “Open Dagen” 
bezocht van scholen voor Voortgezet Onderwijs. Ook in februari zijn er nog open dagen. 
In de komende weken stellen we het schooladvies op. Dat wordt met de leerlingen 
besproken en aan de ouders toegestuurd, voor 1 maart a.s. In de maand maart volgen 
gesprekken met de ouders hierover en wordt de aanmelding geregeld. De ouders van de 
groep 8-leerlingen krijgen hierover nog bericht. 

Beste ouders, 

In de bijlagen treft u de beloofde ‘powerpoint presentatie’ aan (in PDF) en een brief met 
het verzoek om het Vitruvio onderwijs via de Stichting financieel te ondersteunen. 
Aan het eind van deze nieuwsbrief zit  een uitnodiging om het Vitruvio onderwijs te 
steunen via sponsorkliks. We willen dit graag nog een keer onder de aandacht brengen.  
Alle kleine beetjes helpen. Alvast bedankt daarvoor. 

Namens de St. VvHBO-SD,  

Anne-Mieke van Waveren 

Van het 

Stichtings-

bestuur
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Project:  

“STERREN  

EN  

PLANETEN”

In V 3/4/5 zijn we van start gegaan met het project Sterren en Planeten. Als eerst hebben 
we via een gezamenlijke mindmap gemaakt over wat we samen al weten, en ook waar we 
meer over wilden leren.  De eerste week zijn we bezig geweest met het kijken naar 
sterrenbeelden, welke er bij onze geboortemaand horen en welke eigenschappen deze 
hebben. Dit hebben we met onszelf vergeleken, en dat klopte soms best wel! 
Daarna zijn we ons gaan verdiepen in ons sterrenstelsel. We weten welke planeten er zijn, 
en een aantal belangrijke dwergplaneten. We weten inmiddels door een handig 
ezelsbruggetje op welke volgorde de planeten vanaf de zon staan, hoeveel manen Jupiter 
heeft en dat de Ring van Saturnus eigenlijk een ongelukje in de ruimte was.  
We zijn bezig zelf een sterrenstelsel na te maken, met hierbij de informatie en 
weetjes van alle 8 de planeten en de zon.  
Wat we ook erg leuk vonden was dat de superwolf-bloed-maan vorige week rekening 
wilde houden met ons project. We weten nu alles van zons- en maansverduisteringen!  
 
Nieuws uit groep 5/6 
"Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nieuwe Pyjama." 
Met dit ezelsbruggetje voor het onthouden van de volgorde van planeten, gezien vanaf de 
zon, zijn we begonnen. 
We zijn  de afgelopen weken, vanaf de kerstvakantie,  flink bezig geweest rondom het 
thema 'Sterren en Planeten'. Na een introductie over de planeten en het maken van 
mindmaps hebben we het gehad over sterren, sterrenbeelden, wonen op mars en 
astronauten. Ook hebben we geknutseld: ontwerp jezelf als astronaut in de ruimte. De 
resultaten hangen op het prikbord buiten de klas. Binnenkort verschijnen er ook nieuwe 
(ruimte)schilderingen op de ramen.  
In groepjes gaan de kinderen nog aan de slag met de volgende onderwerpen: 
Bart en Pascal: buitenaards leven / Nasa / Esa, Jason en Florian: de lucht in de ruimte en 
satellieten, Iris en Lizzie: de zon, Fenna: sterrenbeelden, Guusje: astrologie, Hayden  en 
Yfke: Mercurius, Twan en Billy : Mars, Niels en Quinten: Saturnus, Thijs en Casper: 
sterrenstelsels, Silas, Fynn en Loete:  kometen / sterren, Finn: Raket(lancering) / ISS. 

Groep 7/8 in de ruimte… 
Iets later dan de andere groepen zijn we inmiddels ook in groep 7/8 gestart met het 
thema. In groepjes van 3-6 leerlingen zijn we aan de slag gegaan met de onderzoeksvragen 
van de poster, die ook in de gang hangt (bij het lokaal van groep 3/4/5. Ter informatie 
hebben we gekeken naar de afleveringen van de Klokhuis-special over het heelal. Nu zijn 
de kinderen zelf op zoek naar informatie (m.b.v. boeken, tijdschriften en vooral internet, 
natuurlijk). Het is de bedoeling dat dit over een paar weken een aantal interessante 
presentaties op gaat leveren. De uitdaging hierbij is: doe eens wat anders dan een 
powerpoint-/keynotepresentatie. Er zijn al wat andere ideeën bedacht, dus…. 
U hoort er nog wel van!
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OP NAAR DE BENELUX-FINALE 
Het team van de Star Riders is derde geworden tijdens de Zeeuwse Regiofinale: het 
gemiddelde van alle wedstrijdelementen bij elkaar. Daarom mag dit team meedoen aan 
de BENELUX FINALE op zaterdag 16 februari in Eindhoven. In totaal doen daaraan 50 teams 
mee. Dat zijn allemaal teams, die ook eerste, tweede of derde in hun regio zijn geworden.  
De jongens (en hun coaches) zijn momenteel druk bezig om een aantal dingen te 
verbeteren om straks ook een goed figuur te slaan bij deze wedstrijd. Er zal een 
behoorlijke concurrentie zijn, maar wie weet, valt alles op het juiste moment op de juiste 
plaats. De volgende halte wordt dan “de Verenigde Staten”…Daar denken we even nog 
maar niet te veel aan, maar zeg nooit: “Nooit”…Cas, Tijm, Koen, Lukas en Tycho, veel 
succes !!! 

MINDSTORMS

Aan de slag met wintergroenten. 
Woensdag 6 februari a.s. gaan de leerlingen van groep 3 t/m 6 aan de slag met 
wintergroenten. Ze bereiden een maaltijd voor, voor zichzelf én de leerlingen van groep 
7 en 8. Dat wordt smullen, gezond en lekker… 
De kinderen moeten wel zelf zorgen voor bord, beker en bestek. 

Toneelvoorstelling Pieter Zeeman.  
Ook woensdag 6 februari gaan de leerlingen van groep 7/8 naar Pieter Zeeman. De 
toneelgroep van deze school voert een eigen stuk op., geschreven, georganiseerd en 
geregisseerd door Anton de Vlieger (oud leerling van BDV) en Javier Pereira Arias.  
Korte inhoud:  
Wat als er zoveel Duitsers in ons mooie Zierikzee rondlopen dat je je eigen stad niet 
meer herkent? Drie jongens maken een rondreis en stranden in Zierikzee. Daar zien ze 
met eigen ogen wat de gevolgen zijn van de totale “Verduitsering” die Zierikzee mee 
maakt. Bratwurst und bier in plaats van mosselen met friet. Is er nog hoop voor de 
inwoners om hun eigen identiteit te behouden 

Keet in de Kerk.  
Op woensdag 20 februari gaan de kinderen van groep 3/4/5 naar “Keet in de Kerk”. Het 
thema heet deze keer: “Majesteit Orgel”. Wilt u er als ouder een keertje bij zijn? Dat kan. 
De voorstelling begint om 9.00 uur, in de Nieuwe Kerk te Zierikzee (naast de Dikke Toren) 
en duurt ongeveer een uur.  

En verder…

Excursie naar de Leidse Sterrenwacht en Space Expo.  
Op dinsdag 19 februari gaan we met alle Vitruviogroepen richting Leiden en Noordwijk. 
Deze excursie staat in het teken van het project “Sterren en planeten”.  
Eerst gaan we naar de oudste sterrenwacht ter wereld. We krijgen daar uitleg over het 
heelal, de sterren en sterrenkijkers (zowel van vroeger als nu), ons zonnestelsel…enz.  
Daarna gaan we naar Space Expo. De naam zegt het al: een tentoonstelling over de 
Ruimte. Daar is ook van alles te zien over de ruimtevaart. Wie vooraf al een kijkje wil 
nemen…hier zijn de linkjes naar de websites: https://www.space-expo.nl  en  
https://www.universiteitleiden.nl/oudesterrewacht  

Dinsdag 19 febr. 

Excursie

https://www.space-expo.nl
https://www.universiteitleiden.nl/oudesterrewacht
https://www.space-expo.nl
https://www.universiteitleiden.nl/oudesterrewacht
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Sponsors

Agenda 

feb-mrt 2019
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06 feb.  Groep 7/8 gaat naar Toneelvoorstelling Pieter Zeeman 

  Winterkostje koken (groep 3 t/m 6), met aansluitend een maaltijd 

         (groep 3 t/m 8) 

14 feb   Laatste ronde schoolschaaktoernooi  

16 feb.  BENELUX-finale First Lego League in Eindhoven 

19 feb.  Excursie naar de Leidse Sterrenwacht en Space Expo 

20 feb.  Keet in de Kerk, “Majesteit Orgel” (groep 3/4/5), aanvang 09.00 uur 

21 feb  Prijsuitreiking schoolschaken (14.30 - 14.45 uur) 

22 feb.  Start “BIZ WORLD”  (groep 8) 

27 feb.  Schaaktoernooi Schouwen-Duiveland (P. Zeeman, 13.00 - 17.00 u.) 

04 - 08 mrt.   VOORJAARSVAKANTIE 

11 maart Studiedag (kinderen zijn vrij) 

15 maart Onderwijsstaking (kinderen zijn vrij)
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Afsluitende 

mini-

tentoonstelling 

van het project 

“het hoofd”., 

van groep 7/8 
(alleen deze week 

nog te zien) . 

Het 

planetarium  

in groep 5/6 
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Bijlage SPONSORKLIKS.


