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Inhoud

Infoavond VO (voor ouders van groep 7 en 8)  
Op maandagavond 11 november hebben wij Vicky Faut van Pieter Zeeman uitgenodigd 
om informatie te geven over de stap naar het Voortgezet Onderwijs. Wat staat onze 
kinderen (en hun ouders) te wachten, als ze naar de brugklas gaan? Hoewel mevr. Faut 
werkzaam is bij Pieter Zeeman, zal de avond voor een groot deel een algemeen karakter 
hebben. Het gaat dus niet alleen om en over Pieter Zeeman. 

Bestuursvisitatie 5 november.  
Op dinsdag 5 november zullen we gevisiteerd worden door een delegatie van het 
stafbureau van Obase, waaronder de bovenschoolse directeur. Zij bezoeken alle 
Obasescholen om  een indruk te krijgen hoe er gewerkt wordt, waar de school (voor) 
staat en welke ontwikkeling de school doormaakt. Naast klassenbezoeken en gesprekken 
met leerkrachten en ondersteuners, zal er ook gesproken worden met leerlingen en 
ouders.  De visitatie is te vergelijken met met een inspectiebezoek. Een verslag van de 
bevindingen en aanbevelingen gaat dan ook naar de Inspecteur van het Basisonderwijs in 
onze regio. 

Stakingsdag, 6 november  
Op woensdag 6 november is de school gesloten, i.v.m. de onderwijsstaking. De meeste 
leerkrachten staan achter deze actie, vandaar dat er die dag geen les gegeven kan 
worden.  
Even leek het erop dat de staking niet door zou gaan, omdat vorige week het kabinet een  
flinke som geld uit de hoge hoed toverde. Dat was een mooi gebaar, maar omdat het om 
een eenmalige bijdrage ging, beantwoordde dat niet aan de gestelde vraag. We willen dat 
er een structureel extra budget en beleid komt, om de problemen (die alleen maar groter 
dreigen te worden) op te kunnen lossen.  
Het gaat om versterking van het lerarenkorps, zowel in de breedte als in de diepte. 
Daarvoor moet het beroep aantrekkelijker gemaakt worden voor jonge mensen en zij-
instromers, o.a . door een betere, eerlijke beloning, die recht doet aan het niveau en de 
kwaliteit van het werk en aan de eisen die eraan gesteld worden. Ook moeten er meer 
middelen komen om echt  passend onderwijs te kunnen realiseren.  
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project  

“Samen leven”

Afgelopen twee weken hebben we het project “Samen leven” afgesloten. Op 
donderdag 24 oktober waren er presentaties in groep 3 t/m 6. Groep 7/8 sloot af met 
drie rechtszaken, op vrijdagmiddag 1 november.  
 
Van Vitruvio 3/4.  
De afgelopen weken hebben de kinderen van V3/4 gewerkt aan het thema Samen 
leven. We zijn klein begonnen: hoe leef je samen op school en thuis?  Daarna werd er 
wat groter gedacht: het dorp, de stad, de gemeente. Het bezoek aan het 
Gemeentehuis van Schouwen-Duiveland met een ontvangst door burgemeester 
Rabelink en een rondleiding. maakte veel duidelijk. Op school hebben kinderen 
plattegronden gemaakt van hun zelf verzonnen gemeente. Bovendien hadden we 
werkboekjes waaruit we veel geleerd hebben over de gemeente, het rijk en Europa. 
Met Prinsjesdag hebben we live naar de koning en de koningin gekeken die in de glazen 
koets op weg waren naar de ridderzaal voor de troonrede. We hebben zelf ideeën 
bedacht voor in het koffertje van de minister van financiën. Ook hebben we nog een quiz 
gedaan over de taken van de verschillende overheden. 
Vervolgens hebben we gekeken hoe we samen kunnen leven in Europa: dat is niet 
makkelijk met al die verschillende talen en andere afspraken!  
Ook is de wijkagent met 2 handhavers langs geweest om te vertellen wat hun rol is in de 
samenleving. 
Tijdens de afsluiting van het project hebben de kinderen aan de bezoekers laten zien wat 
ze allemaal gemaakt hadden. Als laatste hebben we met kinderen, ouders, opa's, oma's en 
andere belangstellenden een Kahoot gedaan.  
 
Van Vitruvio 5/6. 
Donderdagmiddag 24 oktober zat het lokaal van Vitruvio 5/6 bomvol met ouders en 
andere familieleden. Deze middag sloten we namelijk het project over samen leven af.  
De kinderen presenteerden 'de Vitruvioflat' en vertelden in het kort over hoe ze zichzelf 
in de toekomst zien.... Hoe woon je? Wat voor werk doe je? Ga je trouwen? Op deze en 
andere vragen gaven de kinderen antwoord.  
Na de presentaties deden we met de ouders nog een Kahootquiz. In deze quiz zaten 
allemaal vragen over onderwerpen die gedurende het project aan bod zijn gekomen.  
Er waren vragen over de excursie naar het gemeentehuis, vragen over verkiezingen, over 
prinsjesdag en over ons flatgebouw.  
Al met al was het weer een goed bezochte en gezellige afsluiting! 

Van Vitruvio 7/8.  
In eerste instantie zijn we de geschiedenis ingedoken. We hebben gekeken naar onze 
samenleving in vroeger tijden. In kleine groepjes hebben de leerlingen daar 
presentaties over gemaakt en aan elkaar laten zien.
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First Lego League

In het tweede deel hebben we het gehad over het ontstaan van de democratie, de 
grondwet en de politiek. Natuurlijk viel Prinsjesdag ook in deze periode, dus daar hebben 
we aandacht aan besteed. Komende week gaan we nog aan de slag met het vergelijken van 
de miljoenennota van vorig jaar en die van dit jaar. 
In een samenleving heb je plichten, maar ook rechten. En om dat een beetje goed en 
eerlijk te laten verlopen hebben we allerlei regels en afspraken, in wetten gevat. Maar je 
kunt natuurlijk over zaken van mening verschillen en soms moet een rechter tussenbeide 
komen. Ook als mensen hun plichten verzaken, kunnen ze tot orde geroepen worden. In 
het kader hiervan hebben we deelgenomen aan het project “Advocaat voor de klas”. Dat 
begon met een inleidende workshop, enkele weken geleden. Daarna hebben we een 
informatieboekje met opdrachten doorgenomen over Wet & Recht. Ten slotte hebben 
we een aantal rechtszaken, zgn. cases, voorbereid en uitgevoerd. We mochten daarbij 
gebruik maken van de burgerzaal in het gemeentehuis.. Dat was een mooie plek om deze 
activiteit te doen. De leerlingen, die de rol van rechter, advocaat of officier van justitie 
hadden, kregen allemaal een toga (met bef) aan, waardoor het er allemaal heel echt 
uitzag. We werden die middag bijgestaan door een echte advocaat, dhr. Nijssen . Alles bij 
elkaar verliep het heel goed en hebben de leerlingen er veel van kunnen leren. De 
verslagen van de rechtszaken, met illustraties, worden de komende weken uitgewerkt en 
gepresenteerd 

Voor meer informatie over het project:  
 https://www.advocatenorde.nl/dossier/advocaat-voor-de-klas 

Mindstorms V5/6.  
In onze groep doen we mee aan de Mindstorms wedstrijd! We hebben 2 robots: Bat14 
en Frutselu. Team Frutselu bestaat uit: Abbey, Tygo, Quinten, Thijs en Evan. Ze zijn op 
dit moment druk bezig om de basisrobot af te bouwen en te oefenen om het 
programmeren onder de knie te krijgen. Team Bat14 bestaat uit: Billy (groep V7), 
Casper, Bart en Fynn. Hun robot kan al 2 missies en ze zijn druk bezig om de derde 
missie te voltooien.  Behalve het programmeren van de robot moeten de teams ook 
oplossingen bedenken voor problemen van de toekomst.  
Zo willen beide teams zich samen verdiepen in het probleem van de vergrijzing  en 
hier iets aan doen.  
Mindstorms V7/8.  
Met z’n elven in een team, 11 BOTS. Een hele uitdaging en eerlijk gezegd loopt niet 
alles even soepel. De robot vordert goed, maar het project wil nog niet erg vlotten. Er 

zijn wel verschillende ideeën, maar het ultieme idee zit er nog niet bij. En het is ook 
best moeilijk….  
Eind november organiseren we een presentatieronde op school. Er zal minimaal 1 
team af moeten vallen, want we mogen maar met 2 teams onze ‘kunsten’  laten zien op 
de Regiofinale in Vlissingen, vrijdag 13 december. 

Samen leven, 

vervolg’

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

(klein) thema: 

“MODE, trends’

Deze week starten we in alle groepen met een nieuw thema, over mode, trends (hypes) 
en rages. Het is een zgn. klein thema van ca. 3 weken. In groep 3/4 zal het dan ook voor de 
feestdagen waren afgerond. In groep 5/6 en 7/8 kan het wat langer doorlopen, o.a. omdat 
we ook druk in de weer zijn met Lego Mindstorms. 
Als je er even over nadenkt is het ook weer best een breed onderwerp. Het kan gaan over 
kleding(stijlen), schoenen, accessoires (tassen, sieraden), persoonlijke verzorging 

(nagels, make up, haardracht), tatoeages…enz. Als we het hebben over trends, kun je ook 
denken aan interieurstijlen, meubels, gebouwen, woonomgeving (tuinen bijv.) en bij rages 
bijv. aan speelgoed en gadgets …etc. En wat te denken van muziek en dans? 
Heeft u nog leuke ideeën, kent u iemand die een gastles kan geven (of misschien kunt u 
dat zelf) heeft u suggesties voor bedrijfsbezoekjes (in de buurt)? Laat het even weten aan 
een van de leerkrachten. 
De afsluiting van V 3/4: is gepland op: 27 november, 12.00 uur. 
De afsluiting van V 5/6 en V 7/8  is nog niet bekend.. 

Hoe het danst. enkele weken geleden hebben we de ouders een mail gestuurd i.v.m. het 
nieuwjaarsconcert van de “Koninklijke Harmonie Kunst en Eer” op zaterdagavond 11 
januari a.s.  
Zoals u weet , is het de bedoeling dat de leerlingen van Vitruvio op gaan treden met René 
van Kooten (bekend van o.a. “De beste zangers”, The Passion (2013), de musicals Anastasia 
en Titanic) en het harmonieorkest uiteraard, met het nummer “Hoe het danst” (van 
Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren).  
In de klassen is juf Cathy al druk in de weer met het oefenen van de tekst en melodie. Het 
is de bedoeling dat de kinderen ook een keer gaan repeteren op een woensdagavond, 
binnenkort. Ook op de zaterdag zelf is er nog een repetitie, in de middag. Op de zater-
dagavond  zal het optreden ergens tussen 19.30 en 21.00 uur plaatsvinden.  
Binnenkort komt er een mail met de nadere details en tijden.  
We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leerlingen aan deze happening mee mogen en 
zullen doen. 

Museumproject voor groep 7/8.  
Op donderdag 31 oktober mochten de leerlingen van V7/8 op bezoek bij de 
Museumhaven en het Stadhuismuseum in Zierikzee. We begonnen 's ochtends aan de 
haven, waarbij we door 3 gidsen meegenomen werden door het museum. We leerden 
daar hoe planken krom gemaakt worden om een schip te bouwen, hoe enkele en dubbele 
katrollen werken en we mochten houten spijkers maken en een mast afzagen. Aan het 
eind van de morgen vertrokken we naar het Stadhuismuseum. Hier hebben we een 
speurtocht over de bovenverdiepingen gedaan, waarbij we verschillende 
museumstukken moesten opzoeken en deze bestuderen. Ook hebben we gekeken welke 
stukjes potten bij elkaar hoorden, van welk materiaal de potten gemaakt zijn. We hebben 
botjes onder de microscoop bekeken en we hebben tabakspijpen van de Indianen 
bestudeerd. Al met al: het was een interessante dag!  

Doe us
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Sponsors

Agenda 

nov.-dec. 2019
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06 nov. Stakingsdag (de school is dicht) 

08 nov.  Nationaal schoolontbijt 

11 nov. Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs (aanvang 20.00 uur) 

19 nov. Groep 7/8 op ’s morgens op “werkbezoek” bij Pieter Zeeman 

27 nov.  Afsluiting project MODE (groep 3/4), aanvang 12.00 uur 

05 dec. Sinterklaasviering 

13 dec. Regiofinale First Lego League 

18 dec. Kerstdiner op school 

20 dec.  Laatste schooldag in 2019 (kinderen ’s middags vrij) 

21 dec t/m 3 jan.  KERSTVAKANTIE
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Samen leven in 

een heel groot 

gebouw. 

(Vitruvio 5/6) 

Een rechtszaak. 

en de “pers” 

(Vitruvio 7/8) 

         

Nr. 2 - november 2019    pag. 6.



          Nieuwsbrief - fotopagina

Mindstorms 

(Vitruvio 5/6) 

Doe us 

(Vitruvio 7/8). 
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