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Inhoud

Rapporten en gesprekken. 

Vorig jaar begonnen we het schooljaar met portfoliogesprekken na de herfstvakantie, 
waarbij de kinderen de regie hadden. Door de coronamaatregelen is dat dit schooljaar 
even niet aan de orde. We hebben de portfolio’s een update gegeven, dus op zich is het 
ook wel prettig, dat de gesprekken voorlopig uitgesteld zijn. Dat geeft ons wat meer tijd 
om met de vernieuwde versie aan de slag te gaan. We hopen dat het na de kerstvakantie 
wel mogelijk zal zijn de gesprekken te organiseren. Zo niet, dan moeten we daar iets op 
gaan verzinnen, zodat het misschien online kan plaatsvinden. Handig en ideaal is dat niet, 
natuurlijk.  
Vrijdag 20 november is het eerste rapport mee naar huis gegeven. In principe is het niet 
de bedoeling rapportgesprekken te organiseren. Dat doen we bij het tweede rapport in 
februari. We maken een uitzondering voor groep 8. Met de ouders van deze leerlingen 
worden (voorlopige) adviesgesprekken voor het VO gehouden in de komende week. 
Mocht u n.a.v. het rapport toch vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd even contact 
opnemen met de leerkracht, bij voorkeur telefonisch, na 14.45 uur. Het kan ook via de 
mail, als het om kleine dingen gaat.  
In het rapport zit een nieuw onderdeel: de executieve functies. Om de executieve 
functies te verbeteren en te oefenen hebben we een lespakket aangeschaft. Daarnaast 
kunnen executieve functies ook getraind worden met spelletjes. Bij deze nieuwsbrief zit 
een bijlage met spelletjes, die daar (per functie) geschikt voor zijn. 

Vitruviotijd, specials. 

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over de veranderingen binnen Vitruviotijd, 
waarbij kinderen kunnen kiezen voor bepaalde activiteiten, gedurende een aantal 
maanden. We hebben overwegend positieve reacties hierop gehad, zowel van de 
kinderen als via een aantal ouders. Het is dus een goede zet geweest.  
Inmiddels nadert het einde van de eerste periode. Het is de bedoeling deze voor de 
kerstvakantie af te sluiten. De kinderen mogen dan opnieuw hun voorkeuren aangeven 
voor de tweede periode. Daarbij is het niet onmogelijk, dat sommige kinderen bij 
dezelfde activiteit blijven , als ze dat graag willen, op voorwaarde dat andere  
kinderen daarmee niet hun kans ontnomen wordt. 
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Nieuws uit  

 de groepen.

Groep V4/5. 

Nu we het project over voeding hebben afgesloten, zijn we in Vitruvio 4/5 met 
verschillende dingen bezig. We zijn als school verschillende wereldoriëntatie 

methodes aan het uitproberen om te kijken welke het best bij ons past. Het 
voedselproject kwam voort uit de methode Blink en nu zijn we de methode Da Vinci aan 
het uitproberen. We doen dit met een aantal lessen over dieren. We hebben nu gewerkt 
over eten en gegeten worden. Om dit te verbeelden hebben we een voedselpiramide 
gemaakt.  
Natuurlijk is er aandacht voor het Sinterklaasfeest. We hebben bijvoorbeeld al gedichten 
gemaakt. En er zijn prachtige kleurrijke tekeningen gemaakt van bomen. Door het papier 
in de smeren met zonnebloemolie wordt het min of meer transparant. Als de tekeningen 
dan voor het raam worden gehangen geeft dat een verrassend effect. 
Kijk op de fotopagina voor het resultaat. 

Groetjes van de Vitruvianen van groep 4/5 

Groep V6/7/8  

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd. De kinderen hebben hard gewerkt aan de 
maandtaak en raken hier steeds meer vertrouwd mee. Inmiddels zijn we bezig aan de 
derde maandtaak die doorloopt tot aan de kerstvakantie.  
Ook de specials als schaken, Spaans, geschiedenis, filosofie en natuur waar de kinderen 
zich voor hebben opgegeven, lopen door tot de kerstvakantie. Hierna kan er weer een 
nieuwe keuze worden gemaakt.  
Bijna iedere week zijn er wel een paar presentaties en workshops geweest. Een paar 
onderwerpen: Among Us, oldtimers, tanks, Billie Eilish, donut cupcakes maken, 
martelmethoden, Apple vs Samsung en nog veel meer. Leuk om te zien dat de kinderen 
hier steeds vaardiger in worden.  
De kinderen van groep 6 en 7 en hebben de CITOtoets studievaardigheden nog gemaakt 
en bij de kinderen van groep 8 is het Drempelonderzoek afgenomen. Dit is een toets die 
bestaat uit de onderdelen: technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend 
lezen en reken. De toets kan als hulpmiddel dienen bij het (voorlopig) schooladvies om 
een keuze te kunnen maken voor het vervolgonderwijs op de middelbare school. 
Komende week worden de uitslagen met de ouders via een videogesprek besproken.  
Deze week hebben we ook het nieuwe thema over dieren opgestart. We zullen hier 3 
weken aan werken en zijn begonnen met een opdracht over voedselpiramides.  
De komende weken staan natuurlijk ook in het teken van Sinterklaas en Kerst.  
Er zijn inmiddels lootjes getrokken voor de surprises en we zijn aan het kijken hoe we dit 
jaar de Kerst vorm gaan geven. Hou de Ratel in de gaten voor meer en actuele informatie 
hierover.  

Twee schattige 

konijntjes  

in de klas.



      Nieuwsbrief

Nr. 2 - november 2020   pag. 3

Vlak voor de herfstvakantie hebben we het project over voeding afgesloten. Op de 
slotdag heeft elk team een gerecht bereid. De gerechten werden aan het eind van de dag 
gepresenteerd aan elkaar en er was gelegenheid om overal van te proeven. Juf Vivian en 
juf Marja hebben de gehele dag geassisteerd bij de verschillende groepjes. Er was een 

strak schema gemaakt om het allemaal voor elkaar te krijgen en dat is uitstekend gelukt. 
Het was een heel geslaagd project met een mooi slot. Jammer natuurlijk dat de ouders er 
niet bij konden zijn, maar om jullie er toch een beeld van te kunnen geven is er een pallet 
aangemaakt. Dat is een digitaal prikbord. Daarop is van elk groepje een kort verslagje met 
foto’s te zien. Zo kunt u toch een kijkje in de keuken nemen…, dus ga naar:  
                           https://padlet.com/cdegeus/projectvoeding          en log in met: Vitruvio.  
U kunt uw waardering uiten d.m.v. het geven van hartjes (likes)


Het was eigenlijk ook nog de bedoeling een magazine te maken, met daarin alle recepten 
en recensies. Vooralsnog is het aanleveren van de stukjes niet zo goed gelukt, zodat het 
niet mogelijk is om alles goed in 1 document bij elkaar te krijgen. Wellicht ondernemen 
we nog wel een poging, maar nu zijn we even (te) druk met andere zaken en activiteiten. 

Project  

“Eet smakelijk”

Project  

Dieren  

(van de Nijl).

Afgelopen week hebben we een start gemaakt met een klein project m.b.v. materiaal van 
de Davinci-methode. Het materiaal wat ons ter beschikking is gesteld om uit te proberen 
is vrij beperkt in omvang en keuze. Toch zitten er interessante, bruikbare activiteiten en 
ideeën bij, die ook goed aansluiten bij onze manier van werken.  
De start betrof een presentatie over dieren die in en rondom de rivier de Nijl leven. De 
eerste opdracht, die daaruit voortvloeide was het maken van een voedselpiramide. In de 
bovenbouw hebben we aangegeven, dat het ook echt in de vorm van een piramide 
gepresenteerd moet worden.  
We zijn ons nog aan het beraden over een vervolg (in de bovenbouw). We hebben al een 
aantal ideeën, zoals het classificeren van dieren, een verdere verkenning van de Nijl en de 
oude beschaving van de Egyptenaren bijv. Ook groep 4-5 zal er nog een vervolg aan geven, 
maar daar is tegelijkertijd wat meer tijd ingeruimd voor de festiviteiten van december 
(Sinterklaas en kerst). Natuurlijk besteden we daar in de bovenbouw ook aandacht aan, 

maar minder uitgebreid dan in de onder- en middenbouw.  

LEGO 

Mindstorms

First Lego League “Challenge”.  
 
Momenteel zijn 4 teams druk in de weer met de robots en de missies van dit jaar. Helaas 
moeten we het voorlopig stellen zonder de hulp van Chris, Sjoerd en Emanuel.  
Over een paar weken organiseren we een interne wedstrijd. De teams moeten dan hun 
robot presenteren en demonstreren en natuurlijk vertellen welke ideeën ze hebben m.b.t. 
het thema. Daarna zullen we besluiten welke 2 teams door mogen naar de wedstrijd, de 
Zeeuwse Regiofinale, die eind februari plaats zal vinden,.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://padlet.com/cdegeus/projectvoeding&data=04%7C
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://padlet.com/cdegeus/projectvoeding&data=04%7C


Agenda 

nov. - dec. 2020

30 nov. Studiedag (de kinderen zijn vrij). 

04 dec. Sinterklaasviering op school 

16-18 dec. Kerstactivteiten op school. De afsluiting zal plaatsvinden op  

  vrijdagmorgen 18 december.  

  Nadere informatie volgt hierover in de Ratel. 

18 dec. Begin kerstvakantie (kinderen ’s middags vrij)  

21 dec. - 01 jan  KERSTVAKANTIE 

04 jan.  Eerste schooldag in 2021. 

Op naar de brugklas 
 
Voor groep 8 breken er normaal gesproken spannende tijden aan. Dat begint meestal in 
november en duurt dan tot begin maart. Dit is voor hen een hele belangrijke periode, 
want er moeten keuzes gemaakt worden. Naar welke school wil ik? Naar welke school 
kan ik? Naar welke school ga ik?  
 
Naar welke school wil ik?  
Dat hangt in de eerste plaats af van jezelf. Je kunt in januari en februari op verschillende 
scholen een kijkje nemen om een beetje de sfeer te proeven en jij bepaalt welke school 
daarbij de beste indruk op je achterlaat. 

Naar welke school kan ik?  
Dat hangt af van het schoolniveau wat je aankan en je interesse. Hierbij is het advies van 
de basisschool (van ons dus) van groot belang. In de eerste plaats geven we een voorlopig 
advies, zodat je je beter kunt oriënteren op de scholen, die je wilt gaan bekijken. Dat 
advies is gebaseerd op de geleverde prestaties, de uitslag van het Drempelonderzoek en 
vooral hoe jij bent. Wat hebben we van je gezien in de afgelopen jaren, hoe pakte je dingen 
aan, hoe voerde je dat uit en hoe en waarmee presenteerde je werk en jezelf? Het 
definitieve advies komt begin februari. Meestal wijkt dat niet af van het voorlopig advies. 

Naar welke school ga ik?  
Die beslissing  neem je samen met je ouders. Dat is de school waar je definitief 
aangemeld wordt. Dat moet voor 1 april 2021. Begin maart regelen we dat. 

In de volgende Nieuwsbrief komt een overzicht van alle Open Dagen van de scholen voor 
VO in de omgeving. Let wel: i.v.m. corona zou het anders kunnen gaan dan normaal is. Dat 
hebben we de afgelopen weken al aan den lijve ondervonden, toen het werkbezoek aan 
Pieter Zeeman geen doorgang kon vinden. Dat gold ook voor een paar gastlessen van Halt 
en SMWO. Bij deze nieuwsbrief zit een uitnodiging voor een online info-avond op dinsdag 
24 november a.s. van Pieter Zeeman (zie bijlage).   
En kijk ook eens op internet: https://www.devogids.nl .
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Overige 

mededelingen 

(voor groep 8)

https://www.devogids.nl
https://www.devogids.nl
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     Nieuwsbrief - fotopagina V 4-5 .

voedselpiramide 

bomen 

(Sinterklaas) 

gedichten 



  Nieuwsbrief - fotopagina V678

Workshop 

Presentatie 

(voorbereiden) 

LEGO 

Mindstorms 
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