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Indeling groepen en leerlingen.

Dit schooljaar zijn we gestart met een vorm van unitonderwijs en mentorgroepen. Voor
groep 4/5 is er niet zoveel veranderd, behalve dat er op dit moment geen groep 3-

leerlingen zijn. Groep 4/5 (middenbouwunit) heeft 2 mentoren: juf Caroline en juf Annet.
De bovenbouwunit (groep 6/7/8) heeft 2 mentorgroepen: de groep van meester Jan Jaap

(en juf Annet op woensdag) en de groep van meester Ton (en juf Caroline op donderdag,
eens per 2 weken). Op maandag (de hele dag), donderdag- en vrijdagmorgen worden de
groepen ondersteund door juf Vivian.

Er zijn ook momenten (tijdens project- en soms Vitruviotijd) dat we één grote HB-unit
vormen. Alle kinderen werken dan tegelijk aan hetzelfde thema of specifiek werk en
kunnen dan in gemengde groepjes (van groep 4 t/m 8) samenwerken.

Vitruvio 4/5
juf Caroline (ma - woe_
juf Annet (do-vr)

Vitruvio 6/7/8 a
meester Ton (ma - vr)
juf Caroline (soms do)

Vitruvio 6/7/8 b
meester Jan Jaap (ma,
di .do .vr)
juf Annet (wo)

Jens, Jonas, Julia, Tijn,
Tommy, Hugo, Joëla,
Solveig, Mila, Elise, Kensi,
Stian, Max, Jart en Jits

Amy, Luuk, Sebastiaan,
Ziva, Quinten, Lizzie, Iris,
Hayden, Yfke, Jason, Niels,
Twan, Finn, Billy, Florian en
Pascal

Sepp, Raf, Ilian, Hannah,
Abbey, Jeremiah, Tygo,
Thijs, Casper, Finn, Fynn,
Evan, Guusje, Sophie,
Tessa, Fenna, Silas en
Loete

Vitruviotijd: “specials”.

Dit schooljaar zijn we begonnen het een en ander binnen de Vitruviotijd anders aan te

bieden en te organiseren. Een deel van de Vitruviotijd, 2x per week, werken de kinderen
o.l.v. een (vak)leerkracht binnen een bepaald vakgebied, met ca. 6 - 12 kinderen tegelijk.
Deze momenten zijn verspreid over de week. Aan het begin van het schooljaar konden
kinderen hun voorkeuren aangeven. Daarop zijn ze bij twee van hun voorkeuren
ingedeeld voor een periode van ongeveer 12 weken. Het is de bedoeling om het
schooljaar 2 of 3 periodes te verdelen, zodat de kinderen aan 4 - 6 verschillende

activiteiten deel kunnen nemen, steeds weer uitgaande van de voorkeuren. Dit zijn de

onderdelen, waaruit gekozen kon worden: Spaans, English drama, natuur, geschiedenis,
muziek, filosofie, schaken en techniek (w.o. LEGO Mindstorms). De overige uren van
Vitruviotijd worden ingevuld met zelfgekozen onderwerpen, waaraan gewerkt kan

worden (individueel of in kleine groepjes) met als doel: onderzoek |(kennis verwerven)
en presenteren (kennis delen).
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Groep V4/5.

De eerste weken in Vitruvio 4/5 was best even wennen. Niet alleen voor de nieuwe

kinderen maar ook de kinderen die al in de klas zaten hebben even tijd nodig om weer in
het ritme te komen.

We gebruiken de eerste weken vooral om weer op te starten en groepsvorming. Dit doen
we door activiteiten en spelletjes te doen uit de Kanjer-methode, te knutselen en door
samenwerkingsactiviteiten te doen zoals het koken van appelmoes en tomatensoep.

Door het koken hebben we wel gemerkt dat er best wat kinderen met 'groene vingers' in
de klas zitten.

Voor de kinderen van groep 5 zijn er, nu ze in de bovenbouw zitten, wat nieuwe dingen bij
gekomen: we zijn al begonnen met werken uit de Zinder-boekjes, waarbij de kinderen in
tweetallen zich al puzzelend door een thematisch begrijpend lezen boekje werken, we

gaan op vrijdagmiddag naar school, binnenkort beginnen we met de eerste les topografie
én we werken vanaf groep 5 met een heuse vulpen of fineliner in de schriftjes! (U zal wel
denken.. maar dat is behoorlijk spannend 😉 )

Groetjes van de Vitruvianen van groep 4/5

Groep V6/7/8

Dit jaar zijn we gestart met twee groepen 6/7/8. De ene helft heeft meester Jan Jaap als

mentor en de andere helft heeft meester Ton als mentor. Daarnaast geeft juf Annet elke
woensdag les in de klas van meester Jan Jaap. Juf Caroline geeft les in de groep van
meester Ton, gemiddeld eens per 14 dagen, op de donderdag.

Twee groepen 6/7/8 dus, maar eigenlijk ook 1 bovenbouwunit. Er zijn diverse momenten
in de week, dat de groep in zijn geheel bij elkaar zit of in kleinere (gemengde) groepen.

Kinderen kunnen dus samenwerken met kinderren uit de “andere helft”. Niet altijd en ook
niet bij alles, maar wel regelmatig, vooral bij Vitruviotijd en projecttijd.

Hoe ziet zo’n dag er dan uit? Laten we de dinsdag even als voorbeeld nemen:

1. We beginnen in de eigen groep, tot 9.15 uur. Er wordt dan gewerkt aan de doelen van de
maandtaak (spelling, grammatica, woordenschat en rekenen).

2. Daarna heeft groep 6/7 (gezamenlijk) Engels, met juf Marja. Groep 8 is dan even apart.
Er is dan wat tijd voor individuele begeleiding of typische groep 8-zaken.

3. Na de pauze heeft groep 8 in zijn geheel Engels. Groep 6 heeft dan aardrijkskunde/
topografie van meester Jan Jaap en groep 7 gaat naar LEVO (met juf Eline).

4. Om 11.15 uur gaat groep 6 naar LEVO en hebben groep 7 en 8 aardrijkskunde van

meester Jan Jaap en meester Ton. Op dit moment werken groep 7 en 8 aan hetzelfde
onderwerp, dus trekken ze samen op. Bij het volgende onderwerp zijn de groepen
gescheiden.

5. ’s Middags beginnen we met Vitruviotijd: er is een geschiedenisgroepje, een groepje
doet English drama en er is een schaakgroep. De overige kinderen werken aan hun
eigen onderwerpen.

6. Het laatste uur is het projecttijd en werken we met groep 4 t/m 8 samen.

Zo ziet de dinsdag er dus uit. Het was even wennen, maar het loopt wel goed zo. Wij zijn er
tevreden over.
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Dit schooljaar zijn we begonnen met een project over voeding. We noemen het maar

even “Eet smakelijk”. Geuren en smaken spelen een grote rol bij dit onderwerp, maar
natuurlijk gaat het ook over gezond voedsel en de “Schijf van vijf” bijvoorbeeld.

Dit schooljaar is een beetje experimenteel jaar. Samen met de collega’s gaan we kijken of

er methodes van Wereldoriëntatie zijn, die voor gezamenlijk gebruik geschikt zijn. M.a.w.
een algemeen deel voor iedereen en mogelijkheden voor verdieping en verbreding voor
kinderen die daardoor uitgedaagd worden, zoals de leerlingen van Vitruvio. Maar

ongetwijfeld zijn er ook volop leerlingen in het reguliere onderwijs, die dat aan zouden
kunnen en ook fijn zouden vinden. Wellicht geeft dat mogelijkheden tot (meer)
samenwerking. Oftewel: “samen, waar het kan en apart waar het moet”.

De eerste methode waar we mee aan de slag zijn gegaan heet “Blink”. Vanuit deze

methode hebben we twee keuzes aan de leerlingen voorgelegd: de wereldkeuken en de
experimentele keuken. Het leuke was dat het bijna fiftyfifty verdeeld was.

De groep van de wereldkeuken is aan de slag gegaan met gerechten uit verschillende
landen. Elk groepje heeft een ander land gekozen, zoals Vietnam, Thailand, Mexico,

Frankrijk, Italië en ook Nederland. Er worden informatieve posters gemaakt en het is de

bedoeling, dat er op de afsluitende dag (donderdag 15 oktober) gerechten gemaakt gaan
worden uit deze landen.

De groep van de experimentele keuken hadden de opdracht om zelf een “nieuw” gerecht

te bedenken. Dat kan een voorgerecht, hoofdgerecht, toetje of drankje zijn. In de lessen is
aandacht besteed aan combinaties van smaken. Ook hebben we proefjes gedaan (m.b.v.
de leskist “Smaaklessen”). Uiteindelijk zullen de bedenksels ook gemaakt en
gepresenteerd moeten worden op donderdag 15 oktober.

Tussendoor hebben we nog een paar gastlessen gehad: Jeroen van Spier, kok bij het

restaurant “Katoen” in Goes, is wat komen vertellen over zijn werk en opleiding en hij

heeft natuurlijk ook vragen beantwoord. Juf Vivian heeft een opleiding voor en ervaring in
de horeca. Zij heeft verteld over de bediening, de organisatie in een restaurant en de
etiquette (tafelmanieren).

De proefjeslessen vonden de kinderen leuk, maar soms ook wel spannend. Waarom
spannend? Nou, je zal maar iets niet lusten en toch ervan moeten proeven. …

Op de afsluitende dag (donderdag 15 oktober) moeten alle gerechten gemaakt,

gepresenteerd, geproefd en opgegeten worden. Dat wordt nog een hele organisatie,

maar het gaat vast lukken. Niet in dat ene projectuurtje natuurlijk, maar verdeeld over de
dag. We zijn benieuwd. We zullen foto’s maken van de diverse gerechten en op de een of
andere manier met jullie delen, want helaas kunnen we de afsluiting niet met ouders en
andere belangstellenden, op school organiseren, zoals dat in voorgaande jaren
gebruikelijk was. Dat is heel jammer, natuurlijk, maar het kan gewoon niet.
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First Lego League “Challenge”.
Ook dit jaar doen we met Vitruvio 6 t/m 8 weer mee aan de FIRST LEGO LEAGUE
Regiofinale in Vlissingen. Thema van dit jaar is: REPLAY....

Gebruik je creativiteit om bv. lege parkeerplaatsen / open velden te veranderen in

speelmogelijkheden. Welke activiteiten kunnen we daar creëren? Hoe zorgen we ervoor
dat onze spellen en activiteiten leuk en toegankelijk zijn voor alle betrokkenen?

Behalve het bedenken, uitwerken en presenteren van een leuk, creatief idee hierover,

moet er natuurlijk ook weer een robot gebouwd worden die zoveel mogelijk missies kan
uitvoeren.

Een flink aantal kinderen heeft zich opgegeven en we hebben inmiddels 4 teams

geformeerd die inmiddels aan de slag zijn gegaan. Uiteindelijk is de bedoeling dat we 2

teams afvaardigen naar de regiofinale in februari in Vlissingen. Dat zou ook een onlinegebeuren kunnen worden, i.v.m. de corona-ontwikkelingen…

Via deze weg willen we de vader van Billy en Tommy bedanken voor het maken van een
tweede Lego Mindstormstafel. En natuurlijk bedanken we ook het bedrijf Motexion voor het
leveren van de bouwmaterialen. We zijn erg blij met deze tweede tafel!
World Robot Olympiad

Deze (andere) LEGO-wedstrijd zou verzet worden naar september, maar dat is niet

doorgegaan. Hopelijk wordt de wedstrijd alsnog georganiseerd in 2021, zodat we er

verder mee kunnen, na de FIRST LEGO Leaguewedstrijd. In 2020 zijn er in elk geval geen

Agenda
okt.-nov. 2020

15 okt.
19-23 okt.

Afsluiting project “Eet smakelijk”
HERFSTVAKANTIE

02-06 nov.

Drempelonderzoek groep 8

10 nov.

Werkbezoek Pieter Zeeman met groep 7 en 8 (mits de
coronamaatregelen dat toelaten)

30 nov.

Studiedag (de kinderen zijn vrij).
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“LEGO
Mindstorms”

• de nieuwe tafel

•

missies
bouwen en de
robot
programmeren

• met hulp van
Emanuel en
Chris:
verbinding
maken tussen
laptop en robot
en
programmeren
maar.
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•

poster

• vragen voor de
kok (gastles)

•

smaken
combineren
(m.b.v. app)

•

recensie
schrijven
(over je
favoriete
prakkie)
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Vakantietekening:
lekker ijsje
eten.

creamix

Avatars verjaardagen
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Nieuwsbrief - fotopagina V678 b
Avatars maken
en natekenen

creamix

Workshop
“honden
trainen”
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