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Inhoud

Schaaktoernooi. 

Afgelopen woensdag hebben we met 3 teams meegedaan aan het Schoolschaaktoernooi 
van Schouwen-Duiveland. En weer is het gelukt om het toernooi te winnen. Binnen de 
Veste 1 (Niels, Casper, Rinze en Levi) won alle wedstrijden en werd dus ongeslagen 
kampioen. Dit team mag op zaterdag 23 maart meedoen aan het toernooi om het 
kampioenschap van Zeeland. Dat wordt gehouden in Terneuzen.  
De andere twee teams deden het ook niet onverdienstelijk. Binnen de Veste 3 eindigde 
op de achtste plaats, met evenveel wedstrijdpunten als de nrs 4 t/m 7. Binnen de Veste 2 
had 1 puntje minder en werd daarmee negende. 

Schoolplein. 
 
Na de voorjaarsvakantie zullen de “werkzaamheden’  aan het schoolplein weer opgepakt 
worden, op woensdag 20 en vrijdag 22 maart. Er zal dan een tweede tipi worden gemaakt 
en ook een verkeerstunnel van wilgentakken. We kunnen nog “helpende handen“ 
gebruiken hierbij. Volg al het actuele nieuws rondom het schoolplein via “De Ratel”. 

Update nieuwbouw.  

De afgelopen maanden is er voornamelijk ‘achter de schermen’ gewerkt aan de 
nieuwbouw voor onze school. Zaken als het proces tot de aanbesteding lopen op dit 
moment, naar verwachting wordt dit in april 2019 afgerond. Tevens wordt er binnenkort 
een projectleider aangesteld om alle partijen in dit toekomstige gebouw en het proces 
goed te stroomlijnen en te verbinden.  
Met name volgend schooljaar zal in het teken gaan staan van verdere uitwerking van dit 
project; vanuit de visie op het (toekomstige) onderwijs naar de daadwerkelijke inrichting 
die daarbij gaat horen. Vanaf dat moment kunnen we meer concreet aan de slag om er 
een prachtig schoolgebouw van te gaan maken!  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Project:  

“STERREN  

EN  

PLANETEN”

Afsluiting project “sterren en planeten”  op 14 maart.
 
De kinderen van  Vitruvio 3/4/5 hebben zich verdiept in ons zonnestelsel. Ze hebben ieder 
hun eigen zonnestelsel gemaakt en informatie gezocht over de verschillende planeten. 
Nu zijn ze zelf een musical aan het schrijven en repeteren. Deze musical zal bij de 
afsluiting van het project, op 14 maart,  worden gepresenteerd in de speelzaal (zie 
bijlage).  

Ook in Vitruvio 5/6 is hard gewerkt aan een aantal ruimteonderwerpen. In groepjes 
werden de thema’s uitgewerkt. Op de afsluitende middag  zullen de verschillende 
groepjes uitleg geven over wat ze hebben onderzocht en gemaakt over de sterren en 
planeten. Dus kom vooral kijken op 14 maart. 

De kinderen van Vitruvio 7/8 zijn aan de slag gegaan met de onderzoeksvragen van de 
poster. Er zullen bij de afsluiting verschillende presentaties worden getoond over 
uiteenlopende onderwerpen, zoals de geboorte van een ster, sterrenbeelden, 
buitenaards leven, kijk op de ruimte vanuit vroeger tijden en andere culturen, 
ruimtevaart en ons zonnestelsel. Benieuwd? Kom dan naar de afsluiting op 14 maart.

Excursie naar de Leidse Sterrenwacht en Space Expo.  

 

Op dinsdag 19 februari vertrokken we met een dubbeldekker naar Leiden. Het 

was even manoeuvreren met de bus om bij de Oude Sterrenwacht te komen, 

maar uiteindelijk kwamen we er. Bij de ingang werden we opgewacht door 4 

studenten natuurkunde en sterrenkunde. Zij namen ons in groepen mee over 

het terrein en in het gebouw. De oude sterrenwacht is de oudste en nog 

bestaande universitaire sterrenwacht ter wereld. We mochten kijken met de 

telescoop en kregen uitleg in de bibliotheek. Onderin het gebouw bezochten we 

nog het educatief centrum met allerlei zaken die te maken hebben met 

ruimtevaart.  

Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan Space-Expo te Noordwijk. 

Hier zijn de kinderen met een educatieve speurtocht aan de slag gegaan. Er was 

erg veel te zien en te doen! Zo konden de kinderen een kijkje nemen in de Soyuz 

capsule van André Kuipers en allerlei ruimteproefjes doen. Rond kwart voor 3 

stapten we weer in de bus en gingen we terug. Het was weer een gezellige, 

leerzame dag... 

Excursie,  

kort verslag



          Nieuwsbrief

Nr. 6 - maart 2019   pag. 3

Project: Sport en bewegen. 

Na de afsluiting van het project over het heelal gaat we werken over het project 

           'Sporten en bewegen'. Dit wordt een project waarmee we met de hele  

           school aan de slag gaan.   

            Op maandag 25 maart starten we het project met  

            karatelessen en een personal training.  In de projectperiode worden 

            workshops en sportlessen gegeven.  De afsluiting van het project is op  

            donderdagmiddag 11 april. Samen maken we er een fijn project van!  

Kangoeroewedstrijd 2019 
Op donderdag 21 maart 2019 is het weer de dag van het Kangoeroe rekenen. Op deze dag 
wordt in meer dan 50 landen deze reken- en wiskundewedstrijd gehouden. Ook met 
Vitruvio doen we weer mee. 
Vanaf groep 3 kunnen de kinderen aan deze uitdagende puzzels en hersenkrakers werken. 
Op onderstaande site kunnen de kinderen oefenen, zowel in het Nederlands, als in het 
Engels: 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/wedstrijd-2011/ 

Kangoeroe 

rekenwedstrijd

KEET IN DE KERK Vitruvio 3/4/5 mocht weer op bezoek bij Keet in de Kerk. Het stuk heette 'Majesteit Orgel', 
waar we op audiëntie mochten komen. Helaas was de majesteit ziek. Het orgel maakte 
vreemde geluiden en er kwam zelfs een ambulance met orgellucht aan te pas, om hem 
weer beter te maken. Wij konden ook een handje helpen door te kijken waar het precies 
mis was, en mochten boven tussen alle pijpen en hamers kijken. Dit was natuurlijk heel 
speciaal, want normaal gesproken mag je daar helemaal niet komen. De volledige uitleg 
van de werking van het orgel kregen we beneden op een kleiner formaat. Hannah en 

Rachell hebben nog een stukje gespeeld (Für Elise en Vader Jacob, verschil moet er zijn;)) 
op het kleine orgeltje, en daarna sloot het stuk af met een battle tussen de beide orgels; 
de grote Majesteit tegen de kleine Prins. 
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. 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/wedstrijd-2011/
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/wedstrijd-2011/
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DE BENELUX-FINALE 
Op zaterdag 16 februari heeft het team van de Star Riders meegedaan aan de BENELUX 
FINALE. In totaal deden daaraan 50 teams mee. Dat waren allemaal teams, die ook eerste, 

tweede of derde in hun regio waren geworden, dus de concurrentie was heel groot.  
Uiteindelijk viel ons team helaas niet in de prijzen, maar de jongens hebben het zeker niet 
slecht gedaan. Vooral van de robotontwerpjury en de jury van de “core values” (samen-
werking) kreeg het team goede rapporten.  
Op de wedstrijdtafel werden 94 punten gehaald, goed voor een plaats in de middenmoot. 
De nrs. 1 en 2 behaalden resp. 260 en 250 punten. Die waren duidelijk een maatje te groot.  
Met een goed gevoel keerde het team huiswaarts, na eerst nog een tussenstop bij de 
Mac.We hadden die dag ook nog een paar supporters mee, naast de ouders van de 
jongens, nl. David, Lizzie, Bart, Tom en Kaya. Namens Cas, Tycho, Tijm, Koen en Lukas: 
bedankt voor jullie steun! 

MINDSTORMS

Aan de kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en alle belangstellenden. 
 
Al enige tijd lopen wij rond met het idee om een spelletjesmiddag te organiseren voor 
kinderen die (mogelijk) hoogbegaafd zijn. Wij zijn beroepsmatig én als moeders van 
hoogbegaafde kinderen betrokken bij deze groep en hebben ervaren hoe waardevol 
deze activiteit is. Het doet ons een groot plezier om deze aankondiging (zie bijlage) rond 
te kunnen sturen!  
Het belangrijkste doel van deze middag is, dat de kinderen elkaar ontmoeten en samen 
kunnen spelen. Te denken valt aan bordspelen, schaken, twister etc.etc.  
De activiteit is in de aula van Pontes Pieter Zeeman. 

In de aula is er voor ouders ook de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en 
informatie te ontvangen over hoogbegaafdheid. Wij staan open voor al uw vragen en u 
kunt literatuur over hoogbegaafdheid inkijken of lezen. 

Spelletjesmiddagen worden op diverse plaatsen in Nederland ook georganiseerd door 

Pharos   (www.pharosnl.nl ), de landelijke organisatie van ouders van hoogbegaafde 
kinderen. Zij ondersteunen ons initiatief in Zierikzee. 
 
Aanmelden en voor meer informatie kunt u terecht bij:  

Simone van der Veen, 
E-mail: simone@simowijzer.nl 

Tot ziens op 20 maart! 
Hendrikje, Wietske en Simone  

*) Parkeermogelijkheden op de parkeerplaats ‘Hatfield park ‘

Spelletjesmiddag 
voor hoogbegaafde 
kinderen.

http://www.pharosnl.nl
http://www.pharosnl.nl
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Sponsors

Agenda 

mrt - apr. 2019
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04 - 08 mrt.   VOORJAARSVAKANTIE 

11 maart Studiedag (kinderen zijn vrij)  

14 maart Boomplantdag (i.p.v. 13/20 maart) voor groep 7/8, ’s morgens 

  Afsluiting “Sterren en planeten” (’s middags, zie bijlage) 

15 maart Onderwijsstaking (kinderen zijn vrij) 

v.a. 18 maart Aanmeldingsgesprekken voortgezet Onderwijs (groep 8) 

20 maart Spelletjesmiddag in Pieter Zeeman (zie bijlage) 

21 maart Kangoeroe Rekenwedstrijd 

  Rapport mee naar huis 

23 maart Zeeuws Kampioenschap Schoolschaken in Terneuzen 

25 en 26 maart Rapportgesprekken (groep 3 t/m 7) 

25 maart Start Sportproject (met de hele school) 

03 april Schoolvoetbal (jongens) 

04 april Schriftelijk Verkeersexamen, groep 7    (07 mei: praktisch examen) 

05 april Afsluiting BIZ WORLD, met de grote “koopjesmarkt” (groep 8) 

10 april Schoolvoetbal (meisjes) 

11 april Afsluiting Sportproject 

12 april  Koningsspelen 

16-18 april Eindtoets (groep 8) 

19 april t/m 05 mei  GOEDE VRIJDAG, PASEN EN MEIVAKANTIE 
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Bijlage “Uitnodiging afsluiting project sterren en planeten”.

Op 

donderdag-
middag  

14 maart a.s. 

Afsluiting van het project 
“Sterren en planeten” 

door Vitruvio 3 t/m 8. 

Komt allen kijken naar de 
presentaties, animaties, een 
speurtocht, schaalmodellen, 
posters, toneelstukjes én een 

              MUSICAL!!! 

Uitnodiging voor alle 
ouders, opa’s en oma’s 

en andere 
belangstellenden

Het begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 
14.30 uur (het kan iets uitlopen)



          Nieuwsbrief - bijlage

Nr. 6 - maart 2019    pag. 8

Bijlage “Uitnodiging spelletjesmiddag voor HB-kids”.


