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Inhoud

180° gedraaid. 
Tja, daar zitten we dan, thuis in een soort van quarantaine. Dit hebben we nog nooit 
meegemaakt en hoe snel ging het allemaal. Pas nog allerlei plannen gemaakt voor de 
komende maanden? Bijv. kaartjes gekocht voor een voetbalwedstrijd, concert of 
theatervoorstelling? En dan, nog geen week later, ligt alles plat en zit je thuis te werken…
En dan mag je je nog gelukkig prijzen, want veel mensen zitten nu thuis, zonder werk. Het 
leven staat volledig op z’n kop. Winkels gaan dicht, sportclubs sluiten hun terreinen, 
muzieklessen worden opgeschort…en ga zo maar door. Alles gaat opeens de andere kant 
uit. De corona-uitbraak heeft een hoop nare, lastige en vervelende gevolgen. en naar alle 
waarschijnlijkheid  zal de  onzekerheid nog wel een tijdje blijven duren. Hoe lang moeten 
we nog binnen blijven? Wanneer gaan de scholen weer open?  Hoe en wanneer komt het 
gewone leven weer op gang en hoe is het daarna? Allemaal onzekerheden en vragen waar 
we nu het antwoord nog niet op weten. Afwachten dus en vooral niet ziek worden!!!
Kortom: blijf zoveel mogelijk binnen, houd voldoende afstand en was je handen 
regelmatig. Denk aan de mensen, die het nu zwaar hebben of moeten vechten voor hun 
leven. En natuurlijk: diep respect voor de mensen, die in de zorg werken! 

Schaaktoernooi. 
Een paar weken geleden waren we blij. Binnen de Veste 1 had het Schouwse toernooi 
gewonnen en Binnen de Veste 2 was  op de vierde plaats geëindigd. Beide teams mochten 
daarom meedoen aan het Zeeuws kampioenschap. Dat zou op zaterdag 21 maart worden 
gehouden in Terneuzen. Dat ging niet door dus. Voorlopig wil men dit toernooi inhalen in 
de maand mei (datum is nog niet bekend). Afwachten maar, of dat ook gaat lukken. 

Biz World in groep 8  
We waren al een paar weken op weg met ons jaarlijkse BizWorld project, samen met 
groep 8 van Binnen de Veste. We waren op de helft, zeg maar en we zouden het deze 
week afronden met de ‘verkoop”  van de zelfgemaakte spulletjes. Het ligt uiteraard wel in 
de bedoeling dit project voort te zetten en af te maken, maar het zal ook afhangen van 
hoe lang de scholen dicht moeten blijven. Hopelijk weten we daar in de komende week 
meer over. Gaan we na 6 april weer open, wordt het 6 mei (na de meivakantie) of 1 juni…
of misschien nog wel later?  
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project  

“Uitvinders” 

afgesloten 

Project Uitvinders 
Op dinsdagmiddag 10 maart hebben we het thema “Uitvinders”  afgesloten, met een 
gezamenlijke presentatie op de bovenverdieping van de school. Dat was dus nog net 
op tijd, voordat de school dichtging, i.v.m. de Coronamaatregelen. 
Voor een groot deel hebben we met dit thema groepsdoorbroken gewerkt, in een 
grote Unit (om het even in moderne termen te zeggen).
In twee- of drietallen hadden de kinderen informatie over een beroemde uitvinder 
opgezocht en deze informatie hadden ze verwerkt in een presentatie. Er waren onder 
anderen schaalmodellen, muurkranten, keynotes en toneelstukjes te zien. 
De fotopagina’s geven een impressie weer van deze afsluiting en daar kunt u  zien een hoe 
druk het is geweest. 

Naast het werken in de Unit, hebben de kinderen ook in de eigen klas nog iets gemaakt/
gedaan m.b.t. dit thema. Na afloop van de afsluiting boven, werd dit nog in de lokalen aan 
de ouders getoond/gepresenteerd. 

De kinderen uit Vitruvio 3/4 hebben zelf een spel 'uitgevonden'. Dit spel hebben ze samen 
met ouders en andere belangstellenden gespeeld. 
In Vitruvio 5/6 hadden ze reclameposters gemaakt over zelfbedachte uitvindingen. 
In vitruvio 7/8 werd een aantal eigen uitvindingen getoond m.b.v. schaalmodellen, 
tekeningen of een diavoorstelling. 
Fijn dat we dit project net op tijd goed hebben kunnen afsluiten. 

En wat was het ook weer fijn, dat er zo veel belangstelling was voor deze eindpresentatie 
van het project!  

Bedankt voor jullie komst!
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Overige 

projecten

Project duurzaamheid. 
Met dit project zouden we nu eigenlijk aan de slag gaan, met de hele school. Juf Annet had 
al een leuke excursie-ochtend voor ons georganiseerd, Deze zou woensdag 25 maart j.l. 
plaatsvinden. Niets van dit alles dus!  Misschien komt er nog een andere gelegenheid om 
deze ochtend alsnog te gaan doen, maar of dat nog dit schooljaar zal zijn, valt te 
betwijfelen. 

Project: media, beeld en geluid. 
Dit thema staat op het programma voor de laatste periode, na de meivakantie. In feite zijn 
we daar nu al versneld mee begonnen, want we doen nu bijna niet anders, 
noodgedwongen. We zullen zien wat we in de komende allemaal gaan doen en leren. 
Misschien kunnen we daar in de laatste weken dan nog iets leuks mee doen bij dit thema.
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Thuiswerken in 

de groepen.

Groep V3/4. 
In groep 3/4 krijgen de kinderen de opdrachten via Prikbord van Cloudwise. Sommige 
kinderen (en ouders) moesten wel even wennen aan deze manier van werken maar al snel 
was iedereen actief bezig met de opdrachten. Dit zijn niet alleen maar 'werk'-opdrachten 
maar ook zijn de kinderen bezig met tekenopdrachten, spelletjes, tosti's bakken (en 
natuurlijk lekker opeten), gym-opdrachten, foto-raadsels en de kinderen hebben zelfs een 
huis van constructiemateriaal gebouwd.  
Door een foto op te sturen via het prikbord kunnen de kinderen hun werk inleveren. We 
werken met verschillende prikborden: bij het ene bord lever je bijvoorbeeld een foto in 
van het werk wat je hebt moeten maken, bij het andere bord maak je een foto van een 
beweeg- of buitenactiviteit en op weer een ander bord wordt gezellig gekletst over het 
weekend. Ook geven kinderen complimenten over wat ze gedaan hebben. Gelukkig 
kunnen we op zo'n manier toch nog een beetje contact houden.  
Contact hadden we ook via Google Hangout Meets. Vrijdag hadden we een 
videoverbinding waar we met de hele klas met elkaar konden praten. Het was superleuk 
om elkaar op deze manier weer even te zien en te spreken.  

Groep V5/6. 
In groep 5/6 werken we met het programma Classroom. De eerste 2 thuiswerkdagen 
kregen de kinderen van mij een aantal losse opdrachten om te wennen aan deze nieuwe 
manier van werken en om te kijken of alles goed werkte. Na wat opstartprobleempjes, 
zoals vergeten wachtwoorden en wegwijs raken met deze nieuwe communicatievorm, 
ging het steeds beter. Deze week zijn we gestart met een weektaak. Iedere maandag 
krijgen de kinderen via Classroom zo'n taak. Op deze taak staat het werk voor die week. Er 
is behalve het reguliere schoolwerk zoals rekenen, taal en spelling ook aandacht voor 
tekenen, lezen, muziek en beweging. 
Ook krijgen de kinderen regelmatig een zelf opgenomen filmpje van mij te zien met 
nieuws en de stand van zaken m.b.t. het werk. Volgende week gaan we met de kinderen 
het maandagochtend gesprek houden met het vergaderprogramma Hangouts Meet. 
Veel kinderen hebben toch de behoefte om elkaar even te zien en te horen en op deze 
moderne manier is dat toch mogelijk!  
 
Groep V 7/8. 
En toen was de school opeens dicht en na een paar dagen kwamen de eerste berichtjes 
binnen via de Mail, Prikbord en Classroom. Er moest vanaf nu, voorlopig thuis gewerkt 
worden. Dat was wel even een geregel en vooral wennen aan een nieuwe regelmaat, die 
toch anders is dan op school, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. 
Sommigen pakten al meteen de draad goed op en gingen als een speer. Anderen waren 
wat onwennig, hadden nog wel wat vragen, maar ook zij gingen al vlot aan de slag. En een 
paar kinderen had even wat meer tijd nodig om op gang te komen en/of te blijven. 
Terugkijkend op deze anderhalve week, mogen we gerust stellen dat er hard is gewerkt 
en al veel is bereikt. 



World Robot 

Olympiad

World Robot Olympiad  
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u over dit Robotproject. Dat lijkt een beetje op de 
LEGO Mindstormswedstrijd, waaraan we al een behoorlijk aantal jaren meedoen, maar 
het is toch net weer een beetje anders.  
We hadden twee kleine teams geformeerd, waarvan er minimaal eentje aan de wedstrijd 
mee zou gaan doen.  
Dit zijn de teams:  
Team 1: Florian en Billy uit groep 7.  
Team 2: Quinten, Casper en Abbey uit groep 6.   
Ze waren net een paar weken geleden begonnen met het bouwen van een robot en de 
“missies”. Ze staan op het punt om de robots hun werk te laten doen. Dat ligt nu dus een 
tijdje stil.  
De wedstrijd, die begin juni gehouden zou worden gaat niet door en is verplaatst naar 
september. Het is natuurlijk nog steeds de bedoeling om daaraan mee te gaan doen. 
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De proeflessen muziek waren op zaterdag 7 maart net begonnen. Het was de bedoeling 
om dat op 14 en 21 maart voort te zetten, met een gezamenlijke afsluiting op 21 maart.  
Laten we hopen dat dit in mei of juni voortgezet en afgemaakt kan worden… 
De laatste voorstelling van “Keet in de Kerk” (1 april) gaat voorlopig ook niet door. We 
zullen dus nog wat langer moeten wachten op de ontknoping: de bekendmaking van de 

nieuwe Keet! 

Proeflessen 

muziek

Wat ging/gaat er 

allemaal niet 

door?

In de eerste week, dat de scholen dicht moesten, zou de boomfeestdag plaatsvinden, op 
woensdag 18 maart. Op het programma stond “het snoeien van wilgen”  bij het 
Kaaskenswater. Niet dus…volgend jaar beter. 
Op donderdag 19 maart was de Kangoeroe rekenwedstrijd op het menu. Of die nog 
ingehaald kan worden.?Alleen als we voor de meivakantie weer open gaan, anders niet. 
In het kader van het project “Duurzaamheid”  zouden diverse activiteiten plaatsvinden. 
Die gaan vooralsnog niet door. Ook de geplande excursie-ochtend (25 maart) moest 
afgeblazen worden. 
De afsluiting van het BIZ WORLD-project stond voor  vrijdag 27 maart gepland. We 
hopen dit nog na de meivakantie af te kunnen maken. 
De Cito Eindtoets (groep 8) gaat niet door en ook het Verkeersexamen (groep 7) gaat 
(voorlopig?) niet door. 
Ook als na 6 april de scholen weer open zouden gaan, dan betekent dat nog niet dat alle 
activiteiten gewoon doorgaan. Het schoolvoetbal is al een week opgeschoven, maar of 
dat genoeg is…??  De koningsspelen (op vrijdag 17 april) zullen ook niet door kunnen 
gaan. En dan is het meivakantie. We zullen nog maar even niet verder vooruit kijken. 

Vanaf volgende week wacht ons nieuwe uitdagingen. We gaan elkaar weer zien en 
spreken, via een app, Hangouts Meet genaamd. Maandagmorgen gaan we dat voor het 
eerst doen. Daarnaast gaan we ook andere activiteiten opstarten/doen, zodat het niet de 
hele week alleen maar taal en rekenen is. Het is nog wel even een puzzel welke 
activiteiten leuk en nuttig zijn, en hoe we dat kunnen organiseren en begeleiden. We gaan 
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Sponsors

Agenda 

april - mei 2020
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08 april Schoolvoetbal jongens (??) 

10-13 april   GOEDE VRIJDAG - PASEN 

15 april Schoolvoetbal meisjes (??) 

17 april Koningsspelen (misschien in een andere vorm, op school?)  

18 apr - 5 mei   MEIVAKANTIE 

… mei  Afsluiting BIZ WORLD   (Markt, grote verkoop door groep 8,  

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

20 mei  Meesters- en juffendag/feest 

21-22 mei   HEMELVAART 

01 juni    PINKSTEREN. 

Alle niet dikgedrukte activiteiten onder voorbehoud



          Nieuwsbrief - fotopagina

Afsluiting 

project 

“Uitvinders” 
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