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Inhoud

Schaaktoernooi. 
Na de kerstvakantie is er weer het schoolschaaktoernooi voor groep 5 t/m 8, op de 
donderdagmiddag na schooltijd, van 14.45 - ca. 16.00 uur. We hopen, dat er weer veel 
kinderen mee gaan doen. Op woensdagmiddag 19 februari is vervolgens het jaarlijkse 
schaaktoernooi van Schouwen-Duiveland, waaraan we weer met 3 of 4 teams mee willen 
gaan doen. We starten met onze eigen competitie op  donderdag 16 januari. 

Open dagen VO in januari en februari. 
In januari en februari zijn er volop Open Dagen op de VO-scholen in Zeeland e.o. 
Hieronder een overzicht van de meest voor de hand liggende VO-scholen in de buurt.  

Om goed geïnformeerd te zijn is het verstandig om de websites te bezoeken. 

Sommige scholen hebben naast de open dag(en) informatieavonden en meeloopdagen. 
Raadpleeg hiervoor de websites van de scholen. 

School en plaats website data

Pontes Pieter Zeeman, 
Zierikzee

https://www.pieterzeeman.nl 15 januari

Goese Lyceum, Goes https://oranjeweg.goeselyceum.nl 17 en 18 januari

Ostrea Lyceum, Goes https://www.ostrealyceum.nl 20 en 21 januari

Nehalennia, Middelburg https://nehalennia.nl 20, 22 en 28 januari

RGO, Middelharnis http://www.rgomiddelharnis.nl/nl/
home

18 januari

Isaac Beeckman 
Academie, Kapelle

http://www.isaacbeeckman.svpo.nl via aanmelding

CSW - Bestevaêr 
(Vrije School)

http://cswalcheren.nl  10 februari

https://www.pieterzeeman.nl
https://oranjeweg.goeselyceum.nl
https://www.ostrealyceum.nl
https://nehalennia.nl
http://www.rgomiddelharnis.nl/nl/home
http://www.isaacbeeckman.svpo.nl
http://cswalcheren.nl
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project  

“Mode - trends” 

(hypes & rages)

Van Vitruvio 3/4: de afsluiting  
Het project Mode hebben we in Vitruvio 3/4 wat korter gehouden zodat we genoeg 
aandacht konden besteden aan Sinterklaas en kerst. We hebben het project 
afgesloten met een wervelende hoedenshow, waarbij de kinderen hun eigen creatie 
showden op de catwalk. De omschrijving van hun creatie hadden de kinderen zelf 
gemaakt en werd voorgedragen door een klasgenoot. 
 
Van Vitruvio 5/6. 
We hebben het project over mode afgesloten met een bezoekje aan Barbershop van 
Dam. Hier werkt de vader van Abbey en die wilde ons graag wat vertellen over zijn beroep 
en zijn zaak. En natuurlijk ook over de laatste trends op het gebied van kapsels. 
De kinderen vonden het interessant om te horen wat nu een barbershop precies is en 
hoe mode ontstaat.  
Na afloop kregen de kinderen allemaal nog een mooie houten kam, een lolly en wat 
stickers. 

Van Vitruvio 7/8.  
Deze week sluiten we ons project over mode, trends, hypes en rages af in Vitruvio 7/8. 
Deze keer doen we dat gewoon in de klas, zonder ouders en andere genodigden. Er 
zijn tal van presentaties over heel verschillende onderwerpen, zoals games, gadgets, 
memes, smartphones, tatoeages, kleding, gerecyclede kleding, speelgoed, 
animaties… Tijdens de Engelse lessen hebben de leerlingen ook in het Engels 
gepresenteerd over hun onderwerp. Naast de presentaties was het ook de bedoeling 
een ontwerp te maken van eigen nieuwe ideeën, die mogelijk een trend zouden  
kunnen worden. 
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Volgende thema: 

“Uitvindingen”

Na de kerstvakantie wordt ons nieuwe thema: “Uitvindingen”. We duiken de geschiedenis 
in en gaan op zoek naar belangrijke en grote uitvindingen, die ons leven hebben beïnvloed 
en veranderd. Te denken valt aan uitvindingen als: het vuur, het wiel, buskruit …enz. Wat 
voor gevolgen hebben deze uitvindingen gehad? 
Natuurlijk komen ook recentere uitvindingen aan bod, zoals: de stoommachine, het 
vliegtuig, de auto,  de telefoon, de gloeilamp, elektriciteit, kernfusie…enz. En verder 
natuurlijk een heleboel praktische uitvindingen, bijv. een keukentrekker of een schaar, 
een balpen. 
Ooit is er iemand op een idee gekomen en heeft dat uitgewerkt. Sommige uitvindingen 
werden min of meer toevallig gedaan, maar vaak ook gaat er aan een uitvinding een lange 
tijd van experimenteren en onderzoek vooraf. 
Van veel uitvindingen weten we niet eens wie het heeft bedacht, maar van een heleboel 
andere wel. Er zal zeker aandacht zijn voor bekende/beroemde uitvinders van vroeger en 
wellicht ook van onze tijd.  
Heeft u suggesties of ideeën voor dit project? Laat het ons weten! 
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First Lego League

Vitruvio 3/4 
Ook dit jaar hebben we met onze klas het Sinterklaashuis bezocht. Alles draaide  in het 
Sinterklaashuis om een schilderij, wat de Poetspiet per ongeluk verpest had met zijn 
sopje. Gelukkig hadden wij een nieuwe gemaakt voor Sinterklaas en konden we die aan 
hem cadeau doen tijdens ons bezoek. Ook leerden de pieten ons dingen over kunst en 
fotografie én mochten we spelen op de speelzolder.  
Natuurlijk hebben we enorm genoten van het bezoek van Sint aan Binnen de Veste. Na het 
zingen en onthaal zijn we eerst naar de speelzaal vertrokken voor onze viering, daarna 
hebben kruidnoten gebakken en 's middags hebben we met de reguliere groepen 
verschillende activiteiten gedaan.  

Surprises in Vitruvio 5 t/m 8. 
Net als in voorgaande jaren, waren er weer mooie surprises en gedichten in de groep. 
Leuk om te zien dat iedereen zo zijn best heeft gedaan. Heel de ochtend zijn we bezig 
geweest met voorlezen van gedichten en uitpakken. 
De volgorde van uitpakken werd in V5/6 bepaald door de bingokaart, die de kinderen zelf 
hadden gemaakt. Bij V7/8 werd de volgorde van uitpakken bepaald door het gooien met 
een grote dobbelsteen. Aan het einde van de ochtend brachten de Sint en zijn pieten ook 
nog een bezoek aan de klas. 
Het middagprogramma werd opgevuld met een sinterklaasmiddag waarbij de kinderen 
zich op konden geven voor verschillende onderdelen.: pietengym, pepernoten bakken, 
party pietspel, toneel en crea. Al met al was het een geslaagde dag!

Mindstorms V5/6.  
De datum van de regiofinale: 13 december, komt steeds dichterbij... De laatste weken 
zijn we druk bezig geweest om het projectgedeelte vorm te geven. Hoe kunnen we de 
zorg voor ouderen, die er steeds meer zijn, verbeteren? Een ingewikkeld vraagstuk 
waar de kinderen zich in verdiept hebben en ook hebben nagedacht over een 
oplossing. Afgelopen vrijdag hielden de kinderen van team Frutselu hun 
proefpresentatie en kregen ze tips en tops van de klas en de meester. 
Terwijl we in de klas druk bezig waren met het projectgedeelte, zijn de programmeurs 
onder begeleiding van Sjoerd en Chris op vrijdagmiddag steeds bezig geweest met het 
programmeren, bouwen en aanpassen van de robot. De robot kan 3 missies en we 
proberen er nog een bij te programmeren. 
Mindstorms V7/8.  
De laatste loodjes, ook voor 11 BOTS, het team van Vitruvio 7/8. De T-shirts zijn 

bedrukt en de robotpresentatie is klaar. De robot kan 4 á 5 missies. Het projectteam is 
de afgelopen weken druk aan de slag gegaan, toen er eindelijk een goed idee was 
geboren. De presentatie is ook bijna klaar en zal deze week, als oefening, aan de rest 
van de klas getoond worden. We zijn benieuwd wat het gaat wordende keer. Lukt het 
om weer een beker in de wacht te slepen? 

Sinterklaasfeest
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Keet in de Kerk Tussendoor zijn we naar Keet in de Kerk geweest. Cathy Kotoun is gestopt met Keet in de 
Kerk en dus is men aan het zoeken naar een nieuwe Keet. De show rond deze zoektocht 
hebben we bij mogen wonen in de Nieuw Kerk. De kinderen werden verdeeld in de teams 
van de Keet-talenten, om te helpen zo veel mogelijk muzikale punten te scoren! 
Op naar de volgende “Keet”…. 

Hoe het danst. Op woensdagmorgen 11 december gaan we met z’n allen naar het Cultuurhuis aan het 
Jannewekken. Daar gaan we aan de slag met “Hoe het danst”, d.w.z. letterlijk, want Elly 
Geelhoed gaat de dans aanleren, die wordt uitgevoerd tijdens het zingen van het lied 
“Hoe het danst” tijdens het Nieuwjaarsconcert op 11 januari.  
’s Avonds is er een repetitie met de kinderen, die zingen en meespelen met “Kunst en 
Eer”.  Daarover heeft iedereen een mail gehad.  
Zaterdag 11 januari 2020 is “The big day”. ’s Middags gaan we de generale repetitie doen. ’s 
Avonds is de uitvoering, samen met “Kunst en Eer’ en René van Kooten.  
Ten slotte; 
Vergeet niet om tijdig kaarten te bestellen, als u deze avond wilt bijwonen. Ze kosten  
€ 11,50 p.s. en zijn te bestellen op www.kunsteneer.nl  

Binnenkort volgt nog een mail m.b.t. de kleding en met het laatste nieuws en andere 
wetenswaardigheden m.b.t. dit project. 

Het Kerstdiner Volgende week woensdag hebben we ons traditionele kerstdiner op school, van 17.00 tot 
18.30 uur. Tussen 16.30 en 17.00 uur kunnen de zelfgemaakte lekkernijen in de klas worden 
gebracht en dan, vanaf 17.00 uur, is het smullen geblazen. 
Momenteel zijn we in de verschillende groepen aan het afspreken wie wat mee zal 
brengen. Populaire gerechten zijn: wraps, minipizza’s, knakworstjes in bladerdeeg, 
fruitspiesjes, pastasalade…enz. 
Natuurlijk vinden veel kinderen friet en frikadellen heerlijk, maar dat vinden we toch 
minder passen bij de kerstsfeer. Gefrituurde etenswaren zijn sowieso het lekkerst als ze 
net uit de frituur komen en in het geval van het kerstdiner staat het soms een poosje op 
tafel, voordat er van gegeten wordt. 
Wat ook altijd wel lekker is zijn sateetjes en kleine kippenpootjes of kopvleugels. een 
gevuld eitje gaat er ook vaak wel in. Een soepje vooraf (met stokbrood bijv.) doet het ook 
goed. En wat de toetjes betreft: iets met fruit, kwark of yoghurt, crème brûlée, ijs gaan ook 
ook doorgaans goed in. Tja…en soms komt iemand met een verrassende specialiteit. 
Hopelijk heeft iedereen genoeg inspiratie om iets lekkers te maken. In de meeste 
gevallen is het voldoende als er genoeg is voor 1/3 of de helft van het aantal kinderen.  
Voor spullen, die warm gehouden moeten worden is een warmhoudplaatje (met 
waxinelichtjes) wel handig, maar overleg even met de juf of meester of dat meegebracht 
moet worden. Opscheplepels erbij (bijv bij de soep) is ook geen overbodige luxe. 
Enfin, het wordt vast weer leuk en gezellig met (veel) lekker eten erbij. 

Voor tips, kijk op: 

https://
www.lekkerensimpel.
com/12x-hapjes-
voor-het-kerstdiner-
op-school/

https://www.lekkerensimpel.com/12x-hapjes-voor-het-kerstdiner-op-school/
http://www.kunsteneer.nl
http://www.kunsteneer.nl
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Sponsors

Agenda 

dec. 2019 -  

jan. 2020
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12 en 19 dec.   schoolschaatsen 

13 dec. Regiofinale First Lego League (HZ - Vlissingen) 

18 dec. ’s morgens: kerststukjes maken 

  17.00 - 18.30 uur: Kerstdiner op school 

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

21 dec t/m 3 jan.  KERSTVAKANTIE 

 

17 jan.  Studiedag (de kinderen zijn vrij).
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Sinterklaasfeest: 

aankomst en 

bij de 

onderbouw: 

Sinterklaas-

surprises. 

Groep 5/6 

Groep 7/8 
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Project  

Mode, trends, 

rages & hypes: 

Bij de kapper 

(Groep 5/6) 

Groep 7/8 

Op 

werkbezoek bij 

Pieter Zeeman 

(Vitruvio 7/8): 

een 

futuristisch 

kunstwerk 

maken 

(groepswerk)
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Mindstorms:  

de teams 

Frutselu 

(Groep 6/7) 

11 BOTS 

(Groep 7/8) 
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