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Inhoud

Leerlingenaantal - nieuwe leerlingen.  
Nu groep 8 de school heeft verlaten en alle groepen “doorschuiven”, soms letterlijk, soms 
alleen op papier, is er weer ruimte ontstaan voor nieuwe leerlingen. Naast groep 8  zijn er 
nog een paar kinderen, die ons (om verschillende redenen) gaan verlaten. Dat zijn Milan 
(groep 3), Rachell (groep 5)  en Miriam (groep 7).  
We hebben ook al weer een aantal aanmeldingen voor het volgend schooljaar, in groep 3 
en 4 (de andere groepen zitten in principe vol). In groep 3 komen: Hermen, Jonas, Tommy 
en Tijn. In groep 4 komen Solveig en Jart erbij.  
Dat betekent , dat we het nieuwe schooljaar zullen gaan beginnen met 53 leerlingen. 

Groepsindeling schooljaar 2019-2020.  
1. De nieuwe groep 3/4 zal starten met 12 leerlingen: 4 kinderen in groep drie en 8 in groep 
vier. Dat betekent dat hier dus nog plaats is voor nieuwe leerlingen.  
2. Groep 5/6 start met 20 leerlingen: 7 in groep vijf en 13 in groep zes.  
3. Groep 7/8 begint met 21 leerlingen: 8 leerlingen in groep acht en 13 in groep zeven.  
Deze groepen zitten hiermee al meten vanaf het begin van het schooljaar vol. 

Verhuizing Vitruvio 7/8  
Omdat Binnen de Veste het unit-onderwijs verder vorm gaat geven, zullen in de 
zomervakantie twee grote lokalen worden gemaakt. Dat betekent dat er steeds twee 
lokalen worden samengevoegd, waarbij de scheidingswand (deels) wordt weggehaald. 
Om dat mogelijk te maken ,moeten de beschikbare lokalen anders worden verdeeld. 
Voor Vitruvio 3 t/m 6 heeft dat geen gevolgen. Zij blijven waar ze nu ook al zitten. Groep 
7/8 daarentegen gaat verhuizen naar het “oranje”  lokaal, naast de onderbouwunit van 
Binnen de Veste. Dat is halverwege het gebouw, bij de klapdeuren, aan de straatzijde. De 
spullen worden/zijn deze week ingepakt en klaargezet. In de laatste vakantieweek wordt 
alles overgebracht.  
 
Schoolplein. 
Dinsdag 2 juli is het plein officieel geopend, door de echtgenote van burgemeester 
Rabelink. Het plein is grotendeels klaar en begint al aardig groen te worden. Toch zal  er 
volgend schooljaar nog wel het een een ander worden aangepast. Zo worden er in elk 
geval nog fruitboompjes geplaatst.                                                                                                                                    

Edit
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Nieuwbouw 

update

Onderzoek nieuwbouw Vitruvio / Pieter Zeeman / Sbo de Meie 

  

Waarschijnlijk heeft u reeds vernomen dat de aanbesteding nieuwbouw niet 

gelukt is, omdat de aannemers het niet binnen het geraamde budget kunnen 

waarmaken. 

De afgelopen periode zijn de verschillende partijen in overleg geweest om te 

kijken of er diverse aanpassingen gedaan kunnen aan het ontwerp, zodat het wel 

binnen het budget gerealiseerd kan worden.   

Dit onderzoek zit in de afrondende fase. 

  

Er worden diverse scenario’s in kaart gebracht. Eén van deze scenario’s is dat 

Vitruvio geen overstap zal maken naar de nieuwbouw, maar op zijn huidige 

locatie blijft. Wij kunnen daar nu nog geen duidelijkheid over geven. Deze 

besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad. Naar verwachting zal dit zo 

spoedig mogelijk na de zomervakantie plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk u 

zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, vandaar 

deze informatie. 

  

Wanneer meer duidelijk is betreffende de toekomstige huisvesting voor Vitruvio 

komen we uiteraard weer bij u terug. 

Dit jaar hebben de meeste kinderen van groep V5 en V6 getypt met de typecursus van 
Ambrasoft typen. Helaas is gebleken, dat deze cursus niet helemaal aan de verwachtingen 
voldeed. Zo was het voor de kinderen vaak te moeilijk om vooruitgang te boeken met de 
nodige frustratie en demotivatie tot gevolg.  
Daarom hebben we besloten om niet verder te gaan met deze methode. Natuurlijk 

kunnen de kinderen die al wat verder zijn en die dit willen, de cursus gewoon afmaken.  
Vanaf volgend schooljaar willen we de keuze voor het wel of niet volgen van een type-
cursus bij u als ouder leggen. U bent dan vrij in de keuze om een geschikte methode voor 
uw kind te kiezen. Hier zijn voor u natuurlijk wel kosten aan verbonden. 

Inmiddels zijn er heel wat aanbieders. Over typetopia en typeworld horen we goede 
verhalen, maar er zijn er natuurlijk meer. Mocht u hierover nog meer informatie willen, 
of heeft u vragen, dan kunt u zich wenden tot meester Jan Jaap.	

Typecursus
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Afsluiting  

Project:  

“Reizen”

Het project in groep 3/4/5 en 5/6. 
Op dinsdag 25 juni sloten we met Vitruviogroep 3 t/m 6 het project over reizen af.  
De kinderen hadden allemaal een magazine gemaakt met informatie over een land. Ook 
hadden ze een kraampje ingericht. Tijdens deze 'vakantiebeurs' konden de ouders zich 
laten voorlichten over verschillende landen. Het was behalve tropisch warm ook weer 
gezellig druk! Ouders, opa's, oma's, ooms en tantes bedankt voor jullie bezoek!  
Na de vakantiebeurs gingen de kinderen met hun ouders naar de klas waarna de kinderen 
hun portfolio konden laten zien en toelichten. 
Groep 7/8. 
In groep 7/8 hebben alle kinderen nog een keer een presentatie verzorgd. Dat gebeurde 
in het eigen lokaal. Met een goede opkomst van ouders/verzorgers en soms broertjes of 
zusjes erbij, was het best vol in het lokaal. Ondanks de hitte van die middag deden de 
kinderen enthousiast hun verhaal. In totaal waren er 10 presentaties. Na afloop volgden 
nog de portfoliogesprekken.  

Het eerste thema na de zomervakantie wordt: Samen leven. 

De laatste maand is altijd een drukke maand, maar wel vol met leuke dingen (naast de 
Citotoetsen dan). Om te beginnen het meesters- en juffenfeest. Dit jaar was het thema 
“dieren”. Veel kinderen waren verkleed en/of geschminkt als dier naar school gekomen. 
Na eerst een uurtje in de klas, waren er daarna verschillende activiteiten in de klaslokalen. 
Het was een gezellige, relaxte ochtend.  
Op 6 juni was het schoolreizendag. Groep 3/4/5 ging naar Plaswijck en groep 6/7 naar het 
Archeon. Mede dankzij het weer was het een geslaagde dag. De leerlingen van groep 8 
hadden die dag het schoolgebouw voor zichzelf ter beschikking. Er werd die dag hard 
gewerkt aan de eindavond.  
Een week later was groep 8 aan de beurt, met het schoolkamp naar Veere. De eerste dag 
was het perfect weer om te fietsen en de tentjes op te bouwen. Woensdag viel enigszins 
in het water (regen), maar met wat omzettingen, kon het programma (o.a. kanovaren) 
toch gedaan worden. Donderdag was ook  niet helemaal droog, maar de regen was niet 
echt van invloed op het programma: beachtennis, “winkelen” in Veere en barbecue/bonte 
avond. Ook op de laatste dag regende het nog eventjes, maar ’s middags was het prima 
fietsweer. Alles bij elkaar een gezellig en geslaagd schoolkamp.  
Voor groep 8 restte er nog één grote gebeurtenis: de jaarlijkse eindavond. Een show met 
een doorlopend verhaal, liedjes en dansjes. Het heette WERELDJ8. Het was helemaal 
bedacht door de kinderen, met hier en daar een beetje hulp, tips en ideeën van juf Maaike 
en meester Ton. Het verhaal ging over een spelprogramma, waaraan verschillende teams 
meededen, met als hoofdprijs “een ticket voor een reis naar een ver vakantie(ei)land”. 
Maar wat gebeurt er, als een van de presentatoren en een kandidate stiekem met de prijs 
aan de haal gaan? Inmiddels weten we dat alles uiteindelijk weer goed is afgelopen 
(behalve voor de dieven dan). 

De laatste maand 

van het 

schooljaar.
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Sponsors

Agenda 

juli-aug. 2019
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01 juli  WERELDJ8, Eindavond groep 8 

02 juli  Eindejaarsfeest school - officiële opening schoolplein 

03 juli  Uitzwaaien groep 8 

05 juli  Laatste schooldag  

  (kinderen ’s middags vrij) 

07 juli  ZOMERVAKANTIE 

19 aug. Eerste schooldag 

11 sept.  Studiedag (woensdag, de kinderen zijn dan vrij) 

16 sept. Schoolfotograaf 

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

14-18 okt. HERFSTVAKANTIE 
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Op de 

vakantiebeurs. 

Groep 8,  

na Wereldj8 
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