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Inhoud

Infoavond 
Na het “koffiemomentje”  van groep 3/4 en 5/6 is er deze week ook een info-/
koffiemoment in groep 7/8. Dat is dan wel in de avond, nl. op dinsdag 17 september van 
19.00 tot ca. 20.00 uur, tegelijk met de informatieavond van Binnen de Veste. Alle ouders 
van groep 7/8 zijn van harte welkom. 

Studiedagen. 
Afgelopen woensdag hadden we onze eerste studiedag van dit schooljaar. We zijn daarbij 
druk in de weer geweest met diverse lopende en nieuwe ontwikkelingen. Het was een 
vruchtbare dag. Binnenkort staan er nog meer studie(mid)dagen op het programma. Op 
woensdagmiddag 25 september hebben we opfriscursus van de Kanjertraining.  Dat is  
buiten schooltijd, dus daar merken de kinderen en jullie niet zo veel van. Op donderdag 3 
oktober hebben we onze op een na laatste Coachings cursusdag. De kinderen zijn die dag 
vrij (zie ook de agenda). 

Schoolplein. 
Het schoolplein is al aardig groen en gekleurd, zagen we, toen we na de zomervakantie 
terugkwamen op school. De perkjes en plantenbakken zijn over de groepen verdeeld. 
Elke groep/unit is verantwoordelijk voor het onderhoud en aanplant (in het voorjaar) van 
een paar perken en 1 of 2 plantenbakken. Verder zal er voorlopig niet veel meer 
aangepast worden. Er moeten nog wel wat dingen hersteld of verbeterd worden en we 
bekijken of er borders geplaatst kunnen worden om de perkjes heen. En er zijn plannen 
om een verkeersplein te realiseren op het vrije achterste deel van het plein.  

Na een proefperiode in het afgelopen schooljaar hebben we besloten dit schooljaar te 
starten met een digitaal adaptief onderwijsaanbod voor rekenen, spelling en grammatica: 
Gynzy. Bij het afnemen van de licenties hebben we ook besloten de bijbehorende devices 
te leasen. Daarom hebben alle leerlingen nu de beschikking over een Chromebook. 
Nieuwe leerlingen hoeven dus nu ook geen iPad of MacBook meer aan te schaffen. De 
meeste leerlingen hebben nog wel een iPad of in sommige gevallen een MacBook. Die 
kunnen, zeker voorlopig ,nog voor verschillende doeleinden, zoals presentaties bijv,  
gebruikt blijven worden.  Noodzakelijk is dat echter niet (meer) en op den duur zullen de 
meeste leerlingen ze niet meer hebben of gebruiken. 

Nieuwe device: 

van Apple  

naar Chrome
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Groepsindeling in 

2019-2020.

Zo zijn we gestart na de zomervakantie. 

Vitruvio 3/4 met juf Caroline (ma en di) en juf Annet (woe t/m vr) 

Vitruvio 5b/6 met meester JanJaap (ma, di, do en vr)  

en juf Caroline (woe) 

Vitruvio 7/8 met meester Ton (ma t/m vr)  

en juf Caroline (om de week op do).

Groep 3:  

Jonas, Tijn,  

Tommy en 

Hermen.

Groep 5: 

Hannah, Amy,  Sepp, 

Sebastiaan, Raf, Ilian en 

Ziva.

Groep 6: 

Quinten, Tygo, Finn F., Bart, 

Fynn H., Yfke, Abbey, Evan, 

Casper, Iris, Lizzie, Hayden en 

Thijs.

Groep 7: 

Twan, Fenna, Guusje, Loete, Finn, Silas, Billy, 

Tessa, Sophie, Jason, Pascal, Florian en Niels.

Groep 8: 

Lukas, Thomas, Dié, Tessa, 

Tom, Pim, Felix en Nadine.

Groep 4: 

Hugo, Joëla, Solveig, Mila, Stian, Elise, 

Max en Jart.
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Eerste thema: 

Samen Leven

De eerste vier weken zitten er al weer op, als deze Nieuwsbrief de deur uit gaat. 
Nadat iedereen weer even moest wennen aan het schoolse dagritme, de nieuwe klas, 
omgeving, nieuwe meester of juf, zijn we weer helemaal op gang gekomen. 
Zo zijn we met de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gestart met de First Lego League van dit 
schooljaar. Het thema is: City Shaper. Meer dan ooit moeten we samen innoveren en 
problemen oplossen. In de FLL maak je deel uit van een bloeiende gemeenschap 
boordevol inspiratie, creativiteit en hoop op een sterkere, duurzamere toekomst; een 
die beter is gebouwd door het samen te doen. Jullie hebben de macht om steden, dorpen 
en plaatsen, die jullie thuis noemen, tot nieuwe hoogtes te brengen. Met de steun van de 
FLL-gemeenschap, is dit jullie kans onze toekomst te leiden en verbeteren.  
Na de aanmeldingsfase zijn er 2 teams ontstaan, één van groep 6/7 en één van groep 7/8. We 
zullen ze in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Meer informatie, zie:  
http://firstlegoleague.nl/fll/challengeCS/  
Afgelopen week ging Vitruvio 3/4 op excursie naar het strandje van Ouwerkerk. 
Dit werd georganiseerd door het NME (Natuur- en  Milieu-Educatie).. 
We kregen steeds een rugzakje met opdrachten. We zochten naar aangespoelde 
'schatten', liepen op blote voeten en bekeken de sporen die we achterlieten (waarbij we 
ontdekten dat er ook nog aardig wat dieren hun sporen op het strand hadden 
achtergelaten) en maakten een boekenlegger. Ook hebben we het zand eens wat beter 
bekeken en hebben geluisterd naar geluiden die er rond de Oosterschelde te horen 
waren. Een groepje had bovendien heerlijke Oosterscheldeparfum gemaakt.  Op een 
speelse manier ontdekten we zo wat de Oosterschelde te bieden heeft.  
Mede dankziij de ouders die deze ochtend wilden rijden, was dit uitstapje mogelijk. 
Bedankt! 
Ook via de NME hebben we een leskist over uilen ontvangen, waar we komende week mee 
aan de slag kunnen.  

Het eerste thema van dit schooljaar heet Samen leven.  
Inmiddels zijn we met dit thema gestart. We geven nu een impressie van de activiteiten en 
ideeën waar we mee aan de slag zijn gegaan.  
Vitruvio 3/4.  
Met Vitruviogroep 3/4 zijn we het project over Samenleven opgestart met een excursie 
naar het gemeentehuis. Burgemeester Rabelink vertelde ons in de burgerzaal over de 
gemeenteraad en hoe een raadsvergadering verloopt.  
Na een lekkere koek en een drankje kregen we een rondleiding door het gemeentehuis. 
We mochten onder andere een kijkje nemen in de kamer van de burgemeester, het 
kantoor van de brandweer, afdeling communicatie, en bij burgerzaken mochten we ons 
opmeten en van sommige kinderen werd zelfs hun vinger gescand.  
In de klas zijn we aan het werk gegaan met een werkboekje over de gemeente, zodat we 
nu beter weten welke taken door de gemeente worden uitgevoerd. Ook hebben we 
stilgestaan bij wat de Provincie doet. Natuurlijk gaan we komende week nog aandacht 
besteden aan Prinjesdag. 

De eerste maand 

van het 

schooljaar.

http://firstlegoleague.nl/fll/challengeCS/
http://firstlegoleague.nl/fll/challengeCS/
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Eerste thema: 

Samen Leven

Nieuws uit V5/6  
Ook groep 5/6 is op bezoek geweest in het gemeentehuis. We werden daar ontvangen 
door de burgemeester zelf die ons vertelde over hoe het in de gemeente Schouwen 
Duiveland geregeld is. In de raadszaal speelden we een vergadering van de gemeenteraad 
na. Er werd door de kinderen een voorstel voor het bouwen van een indoor 
kinderspeeltuin ingebracht. Na de nodige vragen van de raadsleden (de kinderen) werd er 
gestemd. U raadt het al.... iedereen was voor.  
Na de raadsvergadering met de burgemeester bezochten we nog de kamer van de 
brandweer. Er werden veel vragen gesteld en er werd uitleg gegeven over hoe de 
brandweer te werk gaat.  
Ook de werkkamer van de burgemeester mochten we nog even zien. De laatste ruimte 
die we bezochten was het archief. We werden te woord gestaan door een vriendelijke 
man die ons alles vertelde over de geschiedenis van Schouwen Duiveland en het ontstaan 
van de gemeente. Hij liet ons ook het oudste stuk zien uit het archief : de zogeheten 
poortersboeken uit het jaar 1300. Het was een erg leuk en leerzaam bezoek en de 
kinderen kregen zelfs allemaal nog een tasje mee met allerlei spullen.  
Op school zijn we verder gegaan met een werkboek over het bestuur op regionaal niveau. 
Op prinsjesdag behandelen we de landelijke politiek nog.  
Samen leven in groep 7/8.  
Met groep 7/8 zijn we in de geschiedenis van ons land gedoken. De kinderen zoeken 
informatie over onze samenleving in verschillende periodes, zoals de prehistorie, in de 
Romeinse tijd, in de Middeleeuwen, de 19e eeuw en de 20ste eeuw. Deze week ronden we 
dat af met presentaties over de verschillende periodes.  
We gaan nog wat dieper in op het ontstaan van ons Koninkrijk en de democratie, mede in 
verband gebracht met Prinsjesdag. Verder gaan we het hebben over regels, leiders, de 

Grondwet …enz. In het kader hiervan hebben we ons aangemeld voor het project 
“Advocaat voor de klas”. Dit is een project over regels, rechten en plichten en dit wordt 
ondersteund door een echte advocaat. We starten het project op vrijdagmiddag 27 
september a.s. met een workshop. In de weken daarna werken we een aantal opdrachten 
uit, aan de hand van een bijbehorend magazine. Op 1 november a.s. wordt het project 
afgesloten met het spelen van een aantal “rechtszaken” (met bijbehorende kleding en 
attributen!). Voor meer informatie: https://www.advocatenorde.nl/dossier/advocaat-voor-de-klas  

Van de 

vakleerkrachten

Vanaf deze week zijn alle vakleerkrachten ook weer gestart met de lessen. Engels wordt 
voorlopig gegeven door juf Barbara. Met juf Marja gaat het langzaam vooruit, maar het 
gaat nog wel even duren, voor ze de lessen weer over kan nemen.  
Inmiddels is meester Fokko (onze schaakleraar) gestart met de lessen aan de kinderen 
van V5/6. Hij komt iedere maandagmorgen en  geeft om de week les aan een groep. De ene 
week groep 5, de andere week is groep 6 aan de beurt.  
Behalve van de schaakborden, wordt er in de lessen gebruik gemaakt van het programma 
Chessity waar de kinderen online kunnen (leren) schaken.  
Deze week gaat juf Cathy weer van start met de muzieklessen (op woensdag). Juf Ingrid is 
inmiddels al begonnen met de Spaanse lessen van groep 7 en groep 8. 

https://www.advocatenorde.nl/dossier/advocaat-voor-de-klas
https://www.advocatenorde.nl/dossier/advocaat-voor-de-klas


Nr.1 - september 2019  pag. 5

Sponsors

Agenda 

sept. -okt. 2019
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17 sept.  infoavond groep 7/8, vanaf 19.00 uur (tot ca. 20.00 uur) 

27 sept. Advocaat voor de klas, workshop (groep 7/8) 

02-11 okt. Kinderboekenweek (thema: “Reis mee”) 

03 okt.  Studiedag (donderdag, de kinderen zijn dan vrij) 

07 okt.  Bezoek aan gemeentehuis (gr. 7/8), ’s morgens 

  Fietscontrole gr. 6 en 7,. ’s middags 

30 sept. t/m 10 okt.   Portfoliogesprekken: uitnodiging volgt deze week 

11 okt.  De DAM Xperience voor groep 6 t/m 8 (zie Ratel) 

14-18 okt.   HERFSTVAKANTIE 

21-25 okt. Afname Drempelonderzoek (groep 8) 

24 okt.  Afsluiting project “Samen leven” 

28-31 okt. Doe us, museumproject (groep 7/8) 

01 nov. Advocaat voor de klas, de “rechtszaak” (groep 7/8)



          Nieuwsbrief - fotopagina

Groep 3/4 op 

het strandje 

van 

Ouwerkerk. 

Op bezoek bij 

de 

burgemeester 
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Groep 5/6 in 

het 

gemeentehuis. 

Een oude foto 

en kaartjes 

over de 

geschiedenis 

van de 

gemeente 
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