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Inhoud

Schaaktoernooi. 
Op dit moment zitten we middenin  ons jaarlijkse schaaktoernooi. De laatste ronde zal 
worden gespeeld op donderdag 13 februari.  
Op woensdagmiddag 19 februari is vervolgens het jaarlijkse schaaktoernooi van 
Schouwen-Duiveland, waaraan we weer met 3 teams mee willen gaan doen. De kinderen 
kunnen zich vanaf deze week hiervoor aanmelden bij meester Marc of meester Ton. De 
eindrangschikking van ons eigen toernooi is bepalend voor de indeling van de teams. 

Koken op school.  
Afgelopen weken hebben we geïnvesteerd in diverse materialen, die we kunnen 
gebruiken om kookworkshops te organiseren op school, De kick-off was enkele weken 
geleden, toen we met 150 kinderen aan de slag gingen met “wintergroenten”.  
Op vrijdag 24 januari stonden er onder andere dobberspruitjes, broodjes, pompoen-
pannenkoekjes, wintersmoothies, soep en boerenkoolwafels op het menu van de 
kinderen van Binnen de Veste en Vitruvio. Dit gebeurde aan de hand van recepten uit de 
leskist over wintergroenten van het NME (Natuur en Milieu- Educatie).  
De kinderen vanaf groep 4 werden ingedeeld in groepjes en verdeeld over de hele school. 
Een half uurtje later werd de school gevuld met heerlijke geuren. Om 12 uur konden we 
met alle kinderen deze gerechten proeven. En als je zelf gekookt hebt, blijkt dat nog 
lekkerder te zijn want er werd lekker gesmuld van de verschillende hapjes.  
Deze activiteit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de vele ouders, opa’s en 
oma’s, die we deze morgen op school mochten verwelkomen. Hartelijk dank voor jullie 
inzet! Ook willen we de familie van der Maas bedanken voor de aangeleverde 
aardappelen, uien en eieren!  
 
Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar weer e.e.a. op culinair gebied te organiseren, 
maar dan minder massaal, want de stoppen vlogen er wel een paar keer uit, tijdens die 
vrijdagmorgen. 
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project  

“Uitvindingen” 

Project Uitvinders 
Het project over uitvinders is opgestart. We hebben er dit keer voor gekozen om er met 
alle Vitruvioleerlingen tegelijk en in gemengde groepen aan te werken. Bij de start konden 
kinderen een kaartje kiezen met daarop de naam van een bekende uitvinder.  
Vervolgens gingen de groepjes met deze uitvinders aan de slag. Er moesten 
onderzoeksvragen beantwoord worden en er moest een creatief  'bouwwerk' bij gemaakt 
worden. De kinderen zullen dit na de voorjaarsvakantie aan u presenteren (zie agenda). 
een definitieve uitnodiging volgt nog.  

In Vitruvio 3/4 zijn de kinderen ook nog aan het werk geweest aan hun eigen uitgevonden 
machine. Deze tekenopdracht wordt ook tentoongesteld tijdens de afronding van het 
project.  
In groep 7/8 is de (eerste) Industriële Revolutie aan de orde geweest, maar is ook 
gekeken naar uitvindingen van deze tijd. Vervolgens kunnen  de kinderen een keuze 
maken uit een tweetal opdrachten. 
De eerste opdracht: schrijf een artikel voor een magazine of krant over een uitvinding, 
waarvan jij vindt dat de wereld van nu er heel anders zou “uitzien” dan wanneer die 
uitvinding (nog) niet was gedaan. 
De tweede opdracht: bedenk zelf een uitvinding.  
Met die tweede opdracht kan het alle kanten op. We zijn benieuwd wat het gaat 
worden…. 

Op dinsdagmiddag 10 maart willen we het project afsluiten met diverse presentaties, 
in elk geval van de gemengde groepjes (over de uitvinders), aangevuld met andere 
uitgewerkte opdrachten. U krijgt nog een uitnodiging van ons. Verwachte aanvangstijd: 
13.30 uur. 
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groep 5/6

De afgelopen weken zijn we ook druk bezig geweest met alle Cito-toetsen. 
Woordenschat, Spelling, Lezen, Rekenen en Begrijpend lezen kwamen voorbij. De 
resultaten hiervan worden bijgevoegd in het rapport dat de kinderen binnenkort 
(donderdag 13 februari) ontvangen.  
Verder zijn er veel presentaties, workshops en boekenkringen geweest. Zo waren er 
boekenkringen over de boeken van schrijfster Tosca Menten, boeken van Roald Dahl en 
een over het boek 'De Gorgels'. Er waren presentaties over: Kawasaki,  Anne Frank, 
Bomen, vloeistoffen, tsunami's en tempels en er waren diverse workshops.  
Op vrijdag 24 januari deden we nog mee met het kookproject 'koken met wintergroente'. 
In alle klassen en op de bovenverdieping werd er gekookt. In ons lokaal werden 
pompoenkoekjes gebakken en werd een bietensalade gemaakt. Om 12:00 uur gingen we 
met alle kinderen naar de bovenverdieping om te genieten van onze zelf bereide maaltijd. 
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World Robot 

Olympiad

World Robot Olympiad  
World Robot Olympiad of WRO is een internationale robotica competitie voor kinderen 
en jongeren. Het doel van WRO is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking 
te laten komen met de STEM onderwerpen: Science, Technology, Engineering en 
Mathematics.  
Een wereldwijde competitie 
WRO is meer dan vijftien jaar geleden opgericht nadat een aantal Aziatische landen een 
vriendschappellijke competitie waren begonnen met de toen nieuwe LEGO Mindstorms 
robots. Sinds die tijd is WRO uitgegroeid tot een wereldwijde competitie die actief is in 
meer dan 75 landen wereldwijd. In 2019 deden er meer dan 28.000 teams mee.  
De beste teams van elk land kwalificeren zich voor de internationale finale. Deze wordt 
elke november georganiseerd in een ander land. Op deze internationale finale komen 
meer dan 450 teams bij elkaar. Sinds een aantal jaar worden ook regelmatig 
vriendschappelijke internationale toernooien georganiseerd.  
Twee categorieën  
WRO heeft verschillende wedstrijdcategorieën en werkt met verschillende 
leeftijdsgroepen. In Nederland organiseren we competities in de Regular en 
de Open Category. 

• Een team bestaat uit 2 of 3 kinderen/jongeren en wordt begeleid door een 
(volwassen) coach. 

• Elke leeftijdsgroep heeft een eigen speelveld met eigen opdrachten.  

De Open Category is een project opdracht. De teams onderzoeken een vraagstuk dat te 

maken heeft met het thema van het seizoen. Vervolgens ontwerpen en bouwen ze hun 

eigen intelligente robot-oplossing. Hiervoor hebben ze een volledig vrije keuze in 

hardware en software.  

Bij de Open Category  mag je je robot bouwen van alle materialen. Denk aan Mindstorms, 

Arduino, Microbit en Tetrix. Je kunt voor je model LEGO gebruiken, maar ook hout, 

metaal, de 3d-printer of karton Ook is elke programmeertaal  toegestaan. 

Wie gaan er aan meedoen. 
Een nieuwe, andere wedstrijd dus met de LEGO Mindstorms robots, bestemd voor kleine 
teams van bouwers en programmeurs. Omdat dit de eerste keer is, hebben we alleen 
maar ingeschreven voor de Regular Category. Eerst maar eens zien hoe het allemaal gaat. 
Er zijn 2 teams geformeerd, die er vanaf aanstaande vrijdag mee aan de slag gaan.  
Team 1: Florian en Billy uit groep 7.  
Team 2: Quinten, Casper en Abbey uit groep 6.   

De teams worden op de vrijdagmiddag begeleid door Chris (de vader van Billy) en Sjoerd 
(werkzaam bij de kapsalon van Abbeys vader, kapsalon Van Dam).  

https://www.wro-nederland.nl/WRO/Regular/
https://www.wro-nederland.nl/WRO/Open/
https://www.wro-nederland.nl/WRO/Regular/
https://www.wro-nederland.nl/WRO/Open/
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Keet in de Kerk Binnenkort, op woensdag 19 februari a.s.,  gaat groep 5/6 weer naar “Keet in de Kerk”. De 
zoektocht naar een nieuwe Keet gaat verder. Zou er al iets bekend worden van de 
opvolger (m/v) van juf Cathy? 

Hoe het danst.

Op zaterdagavond 11 januari waren we met onze leerlingen onderdeel van het 
Nieuwjaarsconcert van Koninklijke Harmonie  Kunst en Eer. Een muzikale happening en 
voor veel kinderen een bijzondere ervaring.  
De kinderen zongen samen met René van Kooten en Beaudien Vielvoije het lied “Hoe het 
danst”, begeleid door de Harmonie van Kunst en Eer, o.l.v. (juf) Cathy Kotoun. Enkele 
kinderen hielden zich bezig met de techniek, w.o. zelf bedachte lichteffecten en remixen 
aan het begin en eind van het nummer. Het intro werd live gespeeld door Billy (gitaar) en 
Felix (piano). De overige kinderen zongen en dansten bij het lied. Alles bij elkaar een leuk 
en bijzonder slot van de eerste set voor de pauze. 

Project 

“duurzaamheid” 

op herhaling

Vorig schooljaar hebben we het thema “duurzaamheid” aan de orde gesteld. We zijn toen 
o.a. naar de kerncentrale (van EPZ) geweest en groep 8 bracht toen een bezoek aan 
COVRA. Ook zijn we op bezoek geweest bij Saman en groep 3/4 ging langs bij de 
Milieustraat. 
Dit schooljaar staat het thema nogmaals op de agenda. Deze keer is het voor een kortere 
periode (3 weken) en doen we het samen met Binnen de Veste. Oorspronkelijk zou het 
OBASE-breed worden aangepakt. 
Uiteraard gaan we niet dezelfde activiteiten doen als vorig jaar. We zijn nog wel op zoek 
naar duurzame bedrijven in de buurt, die we eventueel een leerzaam bezoekje kunnen 
brengen. Dus als iemand nog suggesties heeft??? 
We starten het project op woensdag 16 maart. Het project wordt afgesloten op vrijdag 3 
april. Hoe? Dat is nog niet helemaal bekend.  
Hou De Ratel en de volgende Nieuwsbrief in de gaten voor actuele informatie over het 
project. 

Na een kennismakingsproject met de muziekinstrumenten van het harmonieorkest en 
het meedoen met het Nieuwjaarsconcert worden de kinderen in de gelegenheid gesteld 
om een aantal proeflessen te volgen op zelf gekozen instrumenten. Dit gaat komende 
maand plaatsvinden op drie achtereenvolgende zaterdagen; 7, 14 en 21 maart.  
De laatste zaterdag is toegankelijk voor ouders en andere belangstellenden.  
Aan het einde is er een reflectiemoment/presentatie. Daarnaast is er ook een 
informatiemarkt.  
Wellicht is dit een opmaat voor een mooi vervolg, eventueel doorwerkend in de 
muzieklessen en andere activiteiten op school….  

Proeflessen 

muziek
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Sponsors

Agenda 

feb. - maart 2020
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13 feb.  Rapporten gaan mee 

14 feb.  Start BIZ WORLD (groep 8) 

17-20 feb.  Rapportgesprekken (groep 3 t/m 7)  

19 feb.  Keet in de Kerk (V5/V6) 

  Schaaktoernooi Schouwen-Duiveland (in aula Pieter Zeeman) 

24-29 feb.   Voorjaarsvakantie 

02 mrt. Studiedag (kinderen zijn vrij) 

03 - 10 mrt. Aanmeldingsgesprekken VO (groep 8) 

10 mrt. Afsluiting project “Uitvindingen”  

     (eind van de middag, uitnodiging volgt). 

16 mrt. Opening project “Duurzaamheid”  (hele school) 

18 mrt. Boomfeestdag (groep 8) 

19 mrt. Kangoeroe Rekenwedstrijd 

20 mrt  Afsluiting BIZ WORLD (Markt, grote verkoop door groep 8,  

  bestemd voor ouders van groep 8 en leerlingen van groep 7). 
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Wintergroenten 

in de aanbieding! 

Nieuws uit  

groep 5/6 
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Project over 

Uitvinders: 

samen op de 

boven-

verdieping.  
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