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Scholen weer dicht.

Het hing al een paar weken geleden in de lucht. Het gerucht ging dat de kerstvakantie
werd verlengd en er zou worden overgegaan op online onderwijs. Het was nog niet

duidelijk voor hoeveel weken en of het voor en/of na de kerstvakantie zou worden en of

het alleen voor het VO en hoger zou zijn of ook het PO. Uiteindelijk ging het niet door, in
eerste instantie. Tot opeens afgelopen maandag, vrij rigoureus, werd besloten de

scholen toch te sluiten, m.i.v. woensdag. Hadden ze dat dan maar twee weken eerder
bedacht, dan hadden we niet de net ingekochte spullen voor de kerst high tea in de

vriezer hoeven doen en verder was natuurlijk ook al van alles voorbereid en geregeld.

Nou ja, we hebben ons voorgenomen de high tea alsnog in te halen, als de scholen weer
open zijn. Dus dat houden de kinderen te goed.

In V678 zijn we de laatste 3 dagen nog een beetje doorgegaan (online) met wat korte
leuke (kerst) opdrachten, zodat we alvast een beetje warm konden draaien voor de

weken na de kerstvakantie en ook om op een leuke manier het jaar 2020 af te kunnen
sluiten.

Jammer dat in de Obasebrief naar de ouders stond dat de kerstvakantie al op woensdag

inging. Dat was niet bekend bij ons (en was ook niet volgens de landelijke trend) en omdat
we al de nodige tijd en energie in het kerstprogrammaatje hadden gestoken, hebben we
dat toch online gezet. Helaas hebben we daardoor wel een paar kinderen gemist.

Kijk in de Ratel van vrijdag 18 december, wat u moet doen als u een Chromebook van
school wilt lenen voor uw kind(eren).
Rapporten en gesprekken.

Eind november hebben we met de ouders en leerlingen van groep 8 online gesprekken

gevoerd over het (voorlopig) schooladvies voor het VO. Daarbij werd ook de uitslag van

het drempelonderzoek toegelicht en was er gelegenheid tot het stellen van vragen over
het eerste rapport. Dit ging allemaal digitaal, via Hangouts Meet. Niet ideaal natuurlijk,
maar het lukte uiteindelijk wel. En eerlijk gezegd: “Alles went” (een beetje dan).

Zoals het er nu uitziet, is het niet onwaarschijnlijk, dat de volgende gespreksronde (half
februari) over het tweede rapport ook in digitale vorm gehouden zal worden.
We zullen zien tegen die tijd.
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Groep V4/5.

In Vitruvio 4/5 hebben we de spannende Sinterklaasperiode weer goed afgesloten. In

groep 4 hebben de kinderen genoten van het bezoek van de Sint, die in de camper van
meester Geert op het schoolplein had overnacht. Samen met de kinderen van de

reguliere groep 4 hebben ze bingo gespeeld. Hierbij kon je pepernoten winnen. Daarna is
er geknutseld en een film van Bennie Stout gekeken.

De kinderen van groep 5 hadden super hun best gedaan op de surprises en gedichten.
Iedereen was heel blij met hetgeen hij/zij kreeg. Na de ochtendpauze hebben we nog
kruidnoten gebakken waardoor het heerlijk rook in de school.

Ook is er nog aan het project over dieren gewerkt. Juf May-Britt heeft een les gegeven

over gewervelde dieren en de indeling van dieren. Daarnaast zijn we in groepjes aan het
werk geweest aan een poster over verschillende dieren. In de tekening van de dieren

moeten we zoveel mogelijk informatie verwerken over deze dieren. Deze poster heeft in
de vorige nieuwsbrief gestaan. Hij was toen net af.

Natuurlijk hebben we ook de klas in kerstsfeer gebracht, al was het maar voor eventjes dit
jaar. Samen met juf Vivian hebben we nog leuke kerststalletjes geknutseld met Jozef en

Maria en we hebben gefilosofeerd over kerst. Met de kerstcrea hebben de kinderen van

groep 5 leuke dingen gemaakt in kerstsfeer, zoals kerstkaarten, versierde bakjes van klei,
kerstboompjes ..enz. We zijn ten slotte nog met Engelse recepten in de weer geweest en
hebben gingerbreadhouses gemaakt (zie foto hiernaast).
Groep V6/7/8
Wat gaat ’t jaar snel. De afgelopen weken is er een hoop gebeurd. Laat ik beginnen met de
surprises. Wat is het leuk om te zien dat iedereen weer enorm zijn best heeft gedaan om
een leuk gedicht en een mooie surprise te maken voor een ander. Complimenten!

Het was een gezellige ochtend. Het middagprogramma bestond uit een speciale Sintcreamix waarbij de kinderen twee activiteiten deden.

Inmiddels zijn de klas en de school alweer omgetoverd in kerstsfeer. Afgelopen
vrijdagmiddag hadden we een Kerst-creamix met een soortgelijke opzet als bij

Sinterklaas. Juf Vivian gaf een flitsende tekenles met als thema Kerst en op dit moment

zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Kerst high-tea. Anders dan normaal en
was leuk geweest. Maar daarover hebben we op de vorige pagina al iets gezegd.

Ook is er hard gewerkt aan andere zaken. De maandtaak liep deze week af en de specials
waar we vorige nieuwsbrief over schreven, zijn nog in volle gang. Maar ook die belanden

in een afrondingsfase. De bedoeling was om e.e.a. af te sluiten in de eerste 2 weken na de
kerstvakantie, met presentaties en optredens. Doordat we nu eerst online gaan, zal dat

een paar weken opschuiven. Daarna willen we met een tweede ronde beginnen, waarbij
de kinderen weer opnieuw kunnen kiezen en ingedeeld zullen worden.
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Projecten, dit schooljaar.
Dit schooljaar verloopt een beetje anders dan andere jaren, als het gaat om de

gezamenlijke projecten (thema’s). Normaal gesproken doen we 3 grote en 2 kleine
projecten per schooljaar, waarvan één gezamenlijke met de hele school.

Dit schooljaar is het allemaal wat onregelmatiger verdeeld, omdat we op zoek zijn naar

geschikt nieuw materiaal om ons curriculumonderwijs een boost te kunnen geven en

tegelijkertijd om te kijken naar (meer) mogelijkheden tot samenwerking met de reguliere
groepen van Binnen de Veste.

Ook wat betreft de afsluitingen van de projecten gaat het dit jaar anders, maar dat komt

vooral door Covid-19. Over de afsluiting van het eerste (grote) thema hebben we jullie in
de vorige nieuwsbrief al een en ander verteld en laten zien (foto’s). Het tweede (kleine)
thema loopt momenteel nog in de bovenbouw en zal eind januari afgerond worden
(hieronder meer daarover).

Thema “ Dieren (van de Nijl)”.
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie hier al iets over dit project verteld. In groep 4/5
is dit thema afgerond en is er de laatste weken de nodige tijd besteed aan Sinterklaas en
Kerst. In de bovenbouw hebben we nog wat opdrachten erbij bedacht en gegeven. Die
zijn nagenoeg klaar. Hiernaast een paar foto’s van een rivier (De Nijl) met een aantal

(voedsel)piramides. Het is nog niet helemaal klaar, want ook de woestijn (Sahara) hoort er
nog bij.

We willen na de kerstvakantie, zodra de school weer open is, dit project af gaan ronden
met presentaties. We willen dit op film zetten, zodat dat hierna gedeeld kan worden (in
een beschermde omgeving) met het thuisfront. M.a.w. als u niet naar de school mag

komen, brengen we de school naar u toe. Je zou dan ook kunnen denken aan een live

presentatie, maar we beschikken niet over de juiste middelen (licenties) om dat voor een
grote groep te organiseren.

Eind januari gaan we starten met een nieuw thema. Op dit moment weten we nog niet
welke dat wordt…

LEGO
Mindstorms

First Lego League “Challenge”.
Het was de bedoeling, dat de vier Mindstormteams op donderdag 7 januari het tegen

elkaar op zouden nemen met een presentatieronde. Daarbij moeten ze laten zien hoever
ze zijn met de robot en wat hun ideeën zijn met het project. Na deze ronde, zeg maar

schoolwedstrijd, worden de twee teams aangewezen, die aan de Zeeuwse Regiofinale

mee mogen doen op 26 februari a..s. Deze keer wordt de wedstrijd georganiseerd in het
industrieel Museum in Sas van Gent. Onze schoolwedstrijd zal worden verplaatst naar
later in de maand januari.

Op deze site vindt u informatie over de wedstrijd: https://www.youtube.com/watch?v=bVlFthjwS8
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Op naar de brugklas

In de vorige nieuwsbrief wijdden we een stukje aan de spannende tijden, die aankomen
voor groep 8, want er moeten keuzes gemaakt gaan worden. Welke school is de beste

keuze? Welk niveau? Welke richting? In principe een keuze voor de komende 5 á 6 jaar, dus
dat is een hele belangrijke.

Nieuws over de OPEN DAGEN

Normaal gesproken zijn er in januari en februari allerlei open dagen op de diverse scholen
in de buurt: Zierikzee, Goes, Kapelle, Middelharnis. Dat gaat dit jaar dus anders. Alles is op
afstand en vooral digitaal. Sommige scholen hebben de afgelopen week brieven gestuurd
naar de basisscholen, om de ouders van groep 8-leerlingen hierover te informeren. We

sturen die brieven, die we hebben ontvangen (Pontes Zierikzee en Goes en Ostrea), nog
voor de kerstvakantie door naar de ouders (van groep 8).

Omdat we niet van alle scholen deze informatie hebben gekregen, is het zaak dat de

ouders zelf achter de informatie aangaan van de overige scholen. Raadpleeg daarvoor
hun websites.

Overige
mededelingen 2.
Afscheid juf
Bianca (Spaans)

Succes met het maken van de juiste keuze en voor vragen kunt u altijd terecht bij een van
de (bovenbouw) leerkrachten.
Afscheid juf Bianca (Spaans)

Afgelopen vrijdag, 11 december, gaf juf Bianca de laatste keer Spaans aan de kinderen van
Vitruvio. Zij heeft dat ruim een half jaar gedaan, maar helaas kan ze de werkzaamheden

niet meer combineren met haar opleiding. Het was een hele rare periode voor haar, want
net toen ze was begonnen, kwam de eerste lockdown, gevolgd door een periode met

halve groepen. Dit schooljaar werd Spaans onderdeel van de Vitruvio specials. Was ook
weer een beetje anders dan eerst, maar wel leuk. En leuk was juf Bianca zelf ook. We
zullen haar missen.

Hoe nu verder met Spaans? Nou, we hebben waarschijnlijk goed nieuws: we zijn in

“verregaande onderhandelingen “ met juf Ingrid, de vorige Spaanse juf! Door corona
vielen haar plannen om in Midden-Amerika te gaan werken in duigen en het ziet er

voorlopig niet naar uit, dat ze daar naar toe kan. Ze heeft wel zin en waarschijnlijk ook tijd,
om de Spaanse lessen weer over te nemen. Dat is zou fantastisch zijn, toch!

Agenda
dec. 2020 feb. 2021

21 dec. - 01 jan

KERSTVAKANTIE

04 jan.

Eerste schooldag in 2021

04 - 15 jan.

Online onderwijs (2 weken)

18 jan.

Hopelijk weer gewoon naar school

eind jan.

Cito-toetsen

11 feb.

Tweede rapport mee naar huis
(gesprekken na de voorjaarsvakantie)
Definitief schooladvies naar ouders en leerlingen van groep 8 (mail)

15 - 19 feb.

VOORJAARSVAKANTIE
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Surprises

Kerststukjes
maken
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De lessen van juf
Vivian:

kerststal maken
(groep 4/5)

Tekeningen
(groep 6-8)
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Vitruviotijd:
LEGO
Mindstorms

Een potje
schaken

Origami
Workshop

Vitruvio
Special
geschiedenis
(Prehistorie):
maquette
maken en
informatie
erbij.
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