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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag wil jullie allemaal bedanken voor de fijne tijd op Binnen de Veste.
Het is nu, voor ons gezin, op meerdere manieren afscheid nemen: onze
jongste dochter gaat naar het voortgezet onderwijs en zelf stop ik als
directeur. Zowel in mijn rol als vader en directeur heb ik deze school leren kennen als een plek met liefde en warmte voor de kinderen. Ik ben
blij en trots hier onderdeel van te mogen zijn.
De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in een vernieuwde kijk
op onderwijs. We beseffen ons allemaal dat we dit stapje voor stapje
moeten vormgeven, maar het is fijn te zien dat deze ontwikkeling ingezet is en steeds beter vorm krijgt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het
team dit verder op een goede manier gaat invullen: het zijn immers echte kanjers!
Ook al is mijn keuze te gaan werken op de Praktijkschool in Goes weloverwogen en een positief besluit, het doet toch ook wel een beetje
pijn dit achter te laten. Ik heb vanuit de kinderen, u en het team altijd
veel vertrouwen gevoeld. De mooie herinneringen neem ik mee en wie
weet tot ziens, op welke plek dan ook!
Vriendelijke groeten,
Jeroen Nouwens

Bibliotheek Boekenkast
Sinds dit schooljaar zijn we een nauwere samenwerking gestart met de Zeeuwse Bibliotheek. Misschien heeft u wel gehoord dat we schrijvers (digitaal) in de klas hebben gehad, verrassingstasjes met
de nieuwste boeken hebben geleend van de bieb of heeft u foto’s voorbij zien komen op Facebook van
onze uitgebreide en opgeruimde boekenkasten. Zo hebben we ook het afgelopen half jaar een boekencollectie geleend van de bibliotheek, waaruit de kinderen konden kiezen, bovenop de schoolcollectie. Voor het komende schooljaar kunnen we u, maar vooral de kinderen alvast mededelen dat we
geen collectie voor een half jaar, maar voor het héle schooljaar vast hebben kunnen leggen! We kunnen nu al niet meer wachten tot we al deze nieuwe pareltjes met de kinderen kunnen delen.

Beste kinderen, ouders en verzorgers van OBS Binnen de Veste,
Zoals jullie ondertussen weten kom ik volgend schooljaar 1,5 dag per week op jullie school werken. Ik wil me dan ook graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Maartje de Viet, ik ben 38 jaar oud. Samen met mijn man en twee zoons woon ik
in Oud-Vossemeer op het Zeeuwse eiland Tholen.
In het begin van mijn onderwijsloopbaan ben ik werkzaam geweest op verschillende reguliere basisscholen, maar na invalwerk op een SBO school in Bergen op
Zoom ben ik werkzaam gebleven binnen het speciaal (basis)onderwijs. Ik heb 10
jaar op De Kornalijn, een school voor speciaal onderwijs gericht op gedragsproblematiek, gewerkt. Eerst als leerkracht, daarna als intern begeleider. Ondertussen
werk ik alweer 2,5 jaar als directeur op SBO De Meie in Zierikzee.
Nog steeds werk ik met heel veel plezier binnen het speciaal basisonderwijs. Ik zet
me graag in voor kinderen bij wie het net wat minder ‘vanzelf’ gaat. Daarnaast is,
sinds ik binnen Obase werk, mijn nieuwsgierigheid naar het regulier onderwijs gegroeid. Ik heb er dan ook veel zin in om op Binnen de Veste aan de slag te gaan en
te ontdekken waar verschillen en overeenkomsten zitten tussen de beide scholen.
Ik ben ervan overtuigd dat er een hoop te leren valt van elkaar en wil me daar dan
ook graag voor inzetten zodat het onderwijs op beide scholen zich verder kan ontwikkelen.
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie en kijk er naar uit om jullie daarna te
ontmoeten!
Vriendelijke groet,

Maartje de Viet.

Nieuws vanuit GVO
Terugblik
Op 6 juli zijn we op bezoek geweest met de groepen 6 en 7 in de Evangelisch Lutherse Kerk, de kerk met de zwaantjes, vlak achter de school.
Leerlingen ontdekten Bijbels van meer dan 300 jaar oud, zaten in de
houten kerkbankjes en luisterden naar de uitleg van meneer Van der Bijl
over de geschiedenis van het gebouw. Het was mooi om te zien hoe de
leerlingen alles onderzochten en goede vragen stelden!
Vooruit kijken
Aanstaande dinsdag, 20 juli, zal de pcgvo-les voor de laatste keer verzorgd worden door mij. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, maar
wil nu meer tijd vrijmaken voor mijn gezin. Rileen Noordermeer zal in
het vervolg de lessen gaan geven. Zij is ook in dienst van pcgvo, voor
meer informatie over onze lessen: www.pcgvo.nl. Rileen zal zich later
voorstellen.
Bedankt
Ik bedank iedereen met wie ik mocht samenwerken in de afgelopen 4
jaren: de leuke, leergierige leerlingen, de fijne collega's en betrokken
ouders. Het zijn alleen maar mooie herinneringen die ik meeneem. Ik
wens ieder persoonlijk alle goeds en een fijne tijd 'Binnen de Veste'!
Hartelijke groet,
Eline Aarnoudse, Bruinisse
luistertip: (53) Ik Wens Jou - YouTube

We zijn voor volgend schooljaar op zoek naar
minimaal 2 ouders, die de ouderraad willen komen versterken. Op het moment bestaat de OR
helaas uit (te) weinig leden, dus we hopen dat
enthousiaste nieuwe leden de gelederen komen
versterken.
Want alleen met de hulp van nog meer ouders
kunnen wij als Ouderraad samen met het team de
activiteiten voor het komende schooljaar organiseren.
De belangrijkste taak van de OR is het samen met
het team organiseren van activiteiten op school.
Zo zijn we betrokken bij het sinterklaasfeest, de
kerstviering, het paasontbijt en het schoolreisje.
Maar ook voor bijvoorbeeld de musical en het
afscheid van groep 8 zetten wij ons in.
Een aantal keer per jaar vergaderen we op school
over de aankomende activiteiten.

Interesse? Dan kunt u zich per mail aanmelden bij
Caroline de Geus of Esther van Nieuwenhuijze.
(c.oostdijk@obase.nl,
e.van.nieuwenhuijze@obase.nl)

Bibliotheek en school
Mijn naam is Lenneke de Graaf. Ik werk voor Bibliotheek Oosterschelde als leesconsulent op verschillende scholen en zo ook
op Binnen de Veste. De kinderen kennen mij als hun ‘Biebjuf’. Ze hebben me nog niet veel in ‘het echt’ gezien, maar in veel
groepen ben ik wel regelmatig op het digibord verschenen in filmpjes rondom verschillende projecten.
Mijn taak als leesconsulent is aandacht schenken aan leesbevordering. Ik werk daarbij natuurlijk samen met de kinderen, maar
ook met de leerkrachten en met ouders. In deze nieuwsbrief wil ik het lezen in de zomervakantie onder uw aandacht brengen.
Waarschijnlijk weet u het wel: doorlezen in de vakantie is erg belangrijk om een leesdip bij uw kind te voorkomen. Door een
kwartier per dag te lezen, leren kinderen al 1000 woorden per jaar! Maar hoe krijgen we de kinderen zover dát ze ook een
boek pakken en elke dag een tijdje lezen? Daar wil ik graag tips voor geven. Kies er eentje of meerdere uit en ga lekker samen
lezen!

Het aanbod
Zorg allereerst voor een aantrekkelijke stapel boeken in huis. Zijn
er weinig boeken in huis? Breng dan samen een bezoek aan de
bibliotheek en leen een aantal boeken. Denk aan verschillende
soorten boeken: strips, informatieve boeken, verhalende boeken,
gedichtenbundels, prentenboeken, kijkboeken,... Laat uw kind
zelf kiezen in welk boek het leest. Het plezier in lezen staat voorop! Wat willen wij? Dat ze lezen, dus als dat in een stripboek is,
prima!

Zomeractie jeugdbieb ‘Boek ‘n trip’
Voor dat aanbod kunt u ook gebruik maken van de zomeractie van de jeugdbieb. Alle kinderen tot 18 jaar
kunnen van 1 juli t/m 31 augustus via de gratis online
Bibliotheek-app de leukste ebooks en luisterboeken
downloaden. Er is veel keus en uw kind kan gewoon op
een tablet of telefoon lekker lezen of luisteren.

Moeilijk kiezen?
Vindt uw kind het moeilijk om een boek te vinden? Maak dan
gebruik van de tiplijsten van leesbevordering in de klas. Deze zijn
afgestemd op verschillende typen kinderen. De boeken die getipt
worden, zijn voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs, maar ook jongere kinderen kunnen er kijken welk ‘typetje’
bij hen past, zodat u daar een passend boek bij kunnen zoeken.
Speciaal voor jongens (maar ook leuk voor meisjes) is jongensboek. Deze boeken zijn echter wel voor de hoogste groepen in
het basisonderwijs.

Letterkennis
Heeft uw kind het afgelopen schooljaar leren lezen, dan is het onderhouden van de letterkennis ook erg belangrijk. Op deze site is
een video te zien hoe kinderen spelenderwijs de letters kunnen oefenen. Zo wordt flitsen nooit saai!

Kilometerlezen
Ga samen op reis door zoveel mogelijk bladzijden te lezen. Dit kan
met het project ‘kilometerlezen’. Maak er een gezamenlijke uitdaging van: waar willen jullie heen lezen, of wie leest de meeste bladzijden?

Zien lezen, doet lezen
Het is extra leuk als het hele gezin op hetzelfde moment aan het lezen is. U laat hiermee zien dat lezen
leuk is en geeft meteen het goede voorbeeld.

Lekker voorlezen
Maak elke dag een momentje vrij om voor te
lezen. Het helpt om dit op een vast moment van
de dag te doen. Bijvoorbeeld voor het slapen
gaan. Voorlezen is goed voor kinderen van alle
leeftijden, dus ook als uw kind al in groep 8 zit, is
het erg waardevol om dagelijks voor te lezen. En
uh...papa’s kunnen ook fantastisch voorlezen!

Bibliotheek en school
Ga de challenge aan met de biebjuf!
Misschien vindt uw kind het leuk om een challenge met mij aan te gaan. Dat kan! Kinderen die mee willen doen, bedenken
hun eigen uitdaging. Bijvoorbeeld: ik lees deze vakantie iedere week 1 boek, of ik lees deze vakantie in ieder geval één boek
uit, of ik lees minimaal … bladzijden. Zij vertellen die uitdaging aan mij in een e-mail: lenneke.bieb@gmail.com. Ik stel mezelf
ook een doel. De challenge is dan dat iedereen z’n eigen doel haalt. En houd mij op de hoogte, door te delen wat er gelezen
wordt! Dat kan via de mail of via instagram. Stuur een foto van het boek of vertel hoe het lezen gaat. Is het een leuk boek en
wat maakt het zo leuk? Zo kunnen we ook weer ideeën opdoen van elkaar.
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe met heel veel leesple-

En hoe kan ik beter afsluiten dan met enkele boekentips?

Groep 1/2
Titel: De fantastische vliegwedstrijd
Schrijver: Tjibbe Veldkamp
De vogels houden een grote vliegwedstrijd, maar het ene team na het
andere komt in de problemen. De flamingo’s kunnen niet opstijgen en
de haviken worden uit hun toestel geslingerd. Wat is hier aan de
hand?
Titel: Morgen ga ik echt, zei Moemf
Schrijver: Annette Herzog

Moemf mist zijn vriendin Sneeuwuil die
naar het noorden is vertrokken. Hij
heeft haar al heel veel brieven geschreven, maar heeft ze die wel gekregen?
Uiteindelijk besluit hij naar haar toe te

Groep 5/6
Titel: Beste broers
Schrijver: Jowi Schmitz
Raf en Robbie, twee broertjes van 9 en 5 jaar
verhuizen vanuit de
drukke stad naar de boerderij van hun opa en
oma. Opa is ‘s nachts
met iets geheimzinnigs bezig in het bos en oma is vaak heel
moe.
Ook hun ouders hebben weinig tijd voor hen, dus gaan ze
zelf op
ontdekkingstocht in het spannende bos.
Titel: Het waanzinnige moppenboek
Schrijver: Andy Griffiths
Andy en Terry wonen in de waanzinnigste
boomhut ter wereld. Ze
houden van boeken maken en van moppen vertellen. En nu hebben
ze het waanzinnigste moppenboek ter
wereld gemaakt! Over katten
en kippen, school en skeletten, bomen en beren, ...

Groep 3/4
Titel: Een heel heel HEEL vies boek
Schrijver: Edward v.d. Vendel
Een boek met strips en korte verhalen. Alleen voor lezers met een
sterke maag: een boek vol ketchup,
een superheld met een smerige,
maar effectieve superkracht en nog
meer viezigheid.
Titel: De zoete zusjes gaan op vakantie
Schrijver: Hanneke de Zoete
De zoete zusjes Saar en Janna gaan
met hun ouders en broer op
vakantie naar Ameland.Ze bouwen
er zandkastelen, bezoeken een
vuurtoren en Saar vindt flessenpost.

Groep 7/8
Titel: Stuntvlogger Sam en de vloek van AtlantisSchrijver: Jelmer JepsenStuntvlogger Sam gaat met
de brugklas op kamp in de Ardennen. Natuurlijk gaat
zijn vlogcamera mee. Hij neemt de uitdaging van
Danny Durfal aan om in te breken in pretpark Historyland. Dan kan hij allemaal gave stunts opnemen.
Maar dan gaat er iets mis! Deel 2 van de serie
‘Stuntvlogger Sam’.

Titel: Ons kasteel aan zee
Schrijver: Lucy Strange
Petra woont met haar ouders en zus Magda in een
vuurtoren aan de Engelse kust. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, valt hun gezin uit elkaar. De
meisjes komen er alleen voor te staan, maar ze weigeren de vuurtoren te verlaten. Een bijzonder en
avontuurlijk oorlogsverhaal.

Lezen en de bibliotheek

Vakantielezen voor kinderen uit groep 3-4
Vakantielezen is hét leesprogramma voor de zomervakantie. Kinderen (en ouders) ontdekken dat je door te lezen
kunt reizen naar andere landen.
Het doel is om het leesniveau van kinderen in de zomervakantie op peil te houden. Gaan jullie mee op reis?

Gratis voorfilmpjes via Bereslim (2-7 jr)
Bereslim helpt kinderen tussen de 2 en 7 jaar
met hun (taal)ontwikkeling. Door middel van
leuke, leerzame spelletjes en prachtige digitale
prentenboeken werken kinderen aan hun woordenschat en taalontwikkeling. Leuk om samen te
bekijken en te doen en helemaal gratis voor
Bibliotheekleden!

Gratis voorleesfilmpjes via
De Voorleeshoek (0-10jr)

Voorgelezen worden uit bekende prentenboeken met animaties en klassieke muziek: een
rustpunt op de dag. De Voorleeshoek is voor
alle kinderen tot 10 jaar. Laat je iedere dag
voorlezen!
Altijd gratis voor leden van de Bibliotheek.

• Haal in de bibliotheek een schatkaart.
• Reis door 6 landen en verzamel alle
schatten.
• Het hele gezin reist mee!
• Doe samen de opdrachten en ga op zoek
naar 6 schatten.
• Schat gevonden? Haal in de bibliotheek je
sticker.
• Maak kans op leuke prijzen!

Kijk op de site vakantie-lezen.nl voor meer informatie en uitleg.

Muzikaal je verhaal (i.s.m. de Muziekschool)
Muzikaal je Verhaal is een Music Playground Session: een muzikale speeltuin met oneindig veel mogelijkheden tot verdieping en op verschillende
niveaus. Voor kinderen tussen 6 - 9 jaar.
27 juli: 10:00-10:45 uur en 11:00-11:45 uur in Bibliotheek Kapelle
28 juli: 14:30-15:15 uur en 15:30-16:15 uur in Bibliotheek Heinkenszand
29 juli: 13:30-14:15 uur en 14:30-15:15 uur in Bibliotheek Zierikzee

Unit onderbouw

Unit middenbouw
Over feesten en leren.
Dit schooljaar heb ik veel geleerd, ook heb ik veel
vooruitgang geboekt bijv. bij rekenen.
Ik vond het heel leuk dat er een zomerfeest met een
ijscokar en zelfs een springkussen was! Het was een
leuk schooljaar wat zo snel voorbij-ging! Het verbazingwekkendste was dat de juf een baby kreeg ( verwacht). Maar natuurlijk waren er ook minder leuke dingen zoals: Meester Marcel werd ziek. Juf Rosanne ( die
in verwachting is) COVID kreeg, en dat we aan het wachten waren om naar huis te gaan ( bij Laco) een enorme
valpartij plaatsvond. Maar voor de rest vond ik dit
schooljaar helemaal geslaagd met nieuwe juffen. ( daar
hadden we behoefte aan) En daarom is het cijfer voor
dit jaar is een 7,8. Sabina

Ik ben Kayla van groep 5.
De moestuin groeit heel hard we hadden salade gemaakt van de
sla. Dat was heel erg lekker.We waren op schoolreisje naar de Malta speeltuin.Ik heb veel zin in groep 6 ik denk heel groep 5 ook.Ik ga
de juffen en meesters die weg gaan heel erg missen.en we mogen
ons eigen rapport schrijven
doei.

Ik vond het één van de leukste jaren op
school.
En ik vond schoolreisje ook heel leuk.

Ik heb een heel leuk schooljaar gehad, behalve door
corona dat was heel stom! Maar de rest was leuk! Ik
heb veel leuke dingen gedaan: We zijn naar de scouting
geweest, zijn vaak naar de dikke toren geweest, zijn
een ijsje halen bij een juf van ons ( juf Amy) op de skeelers en we zijn naar de skatebaan geweest. Allemaal
leuke dingen dus! Groetjes, Guusje

We hebben soep en pijl en boog gemaakt.
We hebben ook nog leuke spelletjes gedaan.
We hebben heel veel dingen gedaan.
Valentijn

Bijna vakantie!
Mijn schooljaar in groep 6.
Ik vond het schooljaar zelf super leuk.

Ik vond dit schooljaar heel leuk. Ik heb
veel gedaan, het zomerfeest was ook
leuk. Ik kon goed door werken. Ik ben
ook vooruit gegaan met rekenen. Ik had
niet altijd zin om naar school te gaan
maar vaak wel gelukkig. Maar ik vond
het wel jammer dat meester Marcel ziek
was. We hebben daarom juf Rosanne
gehad, dat vond ik heel erg leuk. Er
kwam nog een nieuwe juf juf Amy. Dit
was mijn verhaal.
Groetjes Zoë

Ik vond het schoolreisje[scouting] ook
heel leuk.Daar gingen we allemaal
leuke spelletjes spellen. En het zomerfeest was ook heel leuk met de stormbaan en springkussen met onderwerp
piraten.Ik hoop dat groep 7 ook heel
leuk wordt.
Zorra

Ik vond het schooljaar leuk.
In het schooljaar groep 6 hebben we
veel leuke dingen gedaan.Zoals het
zomerfeest, schoolreis naar de camping en toen nog een ijsje gaan
eten.En we hebben in de klas ook heel
veel dingen we hebben iets genaamd
de beweeg pot daar zitten heel veel
leuke spelletjes in.
Yessin

Ik vond het een leuk jaar met groep 6
En vooral in de pauze want dan voetbal Ik altijd. We doen
dan Street Captains.
En het zomerfeest was erg leuk. Ik heb veel geleerd, zoals
taal, begrijpend lezen. Het portfolio hebben we zelf gemaakt
en dat is je soort van Rapport. Dit was mijn schooljaar. Xavi

Woordzoeker
Bedacht door de middenbouw
gemaakt door Zoë en Indi

We genieten volop in de moestuin!

Unit bovenbouw
Insectenhuisje
We zijn begonnen met insectenhuisjes maken. Groep 7 doet
dat met juf Elsa. Je moet zelf materiaal en gereedschap meenemen. We doen dat in groepjes van 2. We maken de insectenhuisjes op vrijdagmiddag na engels eerst deden we dan
creamix. De eerste 2 lessen kregen we instructies, zodat we
wisten welk materiaal je mocht gebruiken en welk materiaal
niet daarna mocht je zelf aan de slag.

Insectenhuisje
We zijn begonnen met insectenhuisjes maken in
groepjes van twee.
Je moet zelf materiaal meenemen en gereedschap. We
doen het op vrijdagmiddag na Engels in plaats van
creamix. De eerste twee lessen kregen weInsectenhuisje

Gemaakt door Liv

We zijn begonnen met insectenhuisjes maken in
groepjes van twee.

Moestuin
Wij gaan van woensdag tot
vrijdag in de moestuin werken. Dan
wieden we onkruid. Dan maken we
gleuven en zaaien we. Er zijn kinderen die een eigen schooltuin hebben en de andere kinderen werken
in het school gedeelte.

Je moet zelf materiaal meenemen en gereedschap. We
doen het op vrijdagmiddag na Engels in plaats van
creamix. De eerste twee lessen kregen we instructie
van juf Elsa over de insectenhuisjes. Daarna mochten
we aan de slag met de insectenhuisjes. We doen dat
op het schoolplein.
lisa
instructie van juf Elsa over de insectenhuisjes. Daarna mochten we aan de slag met de insectenhuisjes.
We doen dat op het schoolplein.
lisa

Cas

Project/Faqta
Faqta is aardrijkskunde en geschiedenis in een. Je kan
lessen maken. Je kan ook filmpjes kijken om meer te
weten te komen over een onderwerp. Je hebt meer
als 50 onderwerpen. En heel veel lessen.
Rens nijssen

Project/Faqta
Dit jaar hebben we een project gedaan. Het project was dat we
allemaal verschillende
leerprojecten gedaan het eerste project ging over proefjes. Het tweede project
was Egypte. en het derde project ging over topografie. Uiteindelijk is er uitgekomen dat we volgend jaar het project over topografie doen.
Cas

Koken en bakken
Koken en bakken op school. Op school koken is best
wel leuk, want we hebben ook een moestuin tegenover school. Laatst hebben we spinazie pannenkoeken
gemaakt. Het smaakte niet eens naar spinazie. Het
smaakte gewoon naar pannenkoeken. De ingrediënten
zijn.
1 spinazie
2 ei

Koken en bakken

3 blender

en daarmee kan spinazie pannenkoeken maken.

Een paar maanden geleden begonnen met het koken. De ingrediënten komen vooral uit de schooltuin. Zoals de spinazie en de sla.
Van de spinazie hebben we pannenkoekjes gemaakt. We hebben
het vooral gemaakt met spinazie melk meel en ei. Iedereen dacht
dat het vies was. Maar uiteindelijk was het heel lekker.

Bas

Mees

4 bloem
5 melk

We hadden lekkere spinazie pancakes gemaakt. Ik vond het best
wel lekker je kan op internet het recept opkijken. Er is ook soep
gemaakt tomatensoep en groentesoep gemaak ,en ook salade.We doen het best wel vaak in groepjes.
Gemaakt door Jente :D

Gym LACO
Sinds kort gymmen we bij LACO omdat de Pontes waar we eerste gymde is nu aan het verbouwen is.

We gaan altijd op de fiets naar LACO en dat is 1,5 kilometer fietsen vanaf school. Het is heel leuk gymmen bij LACO. We krijgen veel opdrachten en je bent de hele tijd bezig. Als we in LACO aankomen gaan
we naar binnen en kleedden we om en dan gaan we naar de zalen we hebben meestal 2 zalen om te
gymmen
Lars
Elke maandag om half een gaan we op de fiets naar laco. Als we bij laco zijn dan gaan we
onze sport kleding aan doen en dan gaan we naar de gymzaal. Dan gaan we opwarmen en
dan gymmen. Spelletjes, bunker bal doen, multi bal doen. En dan gaan we stoppen met gymmen en dan gaan we aankleden.En sommige mensen mogen alleen naar huis en sommige
mee naar school. Voordat je alleen naar huis mag moet je een formulier inleveren.
Jason

Dit gaat over de gym. We gaan elke maandag op de fiets naar de gym. En dan omkleden in
de kleedkamer. Dan allerlei spelletjes en trampoline springen.We zijn terug om half 3. Je
mag met school mee fietsen,of zelf naar huis. Maar dan moet je een formulier invullen.
gemaakt door Dillen
Ik doe het over laco de sportschool. Elke maandag om half 1 gaan we op de fiets naar laco.
We zijn er ongeveer binnen 10 minuten. Als we er zijn dan gaan we naar de kleedkamer en
gaan we ons uitkleden. Als je klaar bent dan kan je naar de gymzaal, de juffen zetten dan alles klaar en
na 2 uur gaan we weer stoppen dan kunnen sommigen kinderen alleen naar huis en dit is het
DOEI!!!!!!!!!!!!!!!!

Huiswerk rekenen en spelling

Pixels

Ik vind Pixels Nieuwsbegrip heel leuk, want je hebt wat te doen
als je klaar bent met je werk wat je af hebt. Het is ook leuk omdat
je een plaatje krijgt als je klaar bent met de vragen beantwoorden.
Groetjes Fien :)

Elke week krijgen we rekenen en spelling huiswerk.
Soms vergeet juf Leontien het. Maar als de juf het
vergeet, zijn wij natuurlijk blij. Bij rekenen huiswerk
moeten we op dinsdag en spelling vrijdag inleveren.
Af en toe vergeten kinderen dat, maar dan kan je het
de volgende dag inleveren. Bij spelling moet je 50
vragen doen en bij rekenen 1 blad en 1 blad is 9 vragen maar af en toe moet je er 2 bladen doen.
gemaakt door Avelyn Giele

Bundels
In de lockdown zijn we begonnen met
bundels. Je hebt verschillende bundels:
Rekenen, spelling en soms grammatica.
bij rekenen heb je vier bundels: Tafels,
normaal rekenen, rekenen donderdag en
vrijdag. Bij spelling hebben we spelling
donderdag en vrijdag en bij grammatica
hebben we ongeveer om de maand een
bundel en zo gaat dat misschien altijd
door.
Renger

Schoolreisje
We zijn op schoolreisje
geweest naar de scouting. We hebben daar allemaal leuke dingen gedaan. We gingen koken levend stratego en knutselen, spelletjes en drama en daarna
gingen we nog een paar liedjes zingen en toen gingen we weer naar
school.
nore
Dinsdag hadden we met vitruvio zeven vitruvio zes en groep zes een
uitje.We gingen op de fiets naar de scouting en gingen daar spelletjes doen. We gingen daar ook ontbijten en lunchen. Toen iedere
groep drie spelletjes had gedaan ging iedereen in een kring zitten.
Toen gingen we liedjes zingen en nog iets eten. En daarna fietsten
we terug naar school.

Portfolio
Een maand geleden zijn we begonnen met een portfolio
maken. Een portfolio is een rapport waar je iets over
jezelf in kan vertellen. Er is ook een deel waar de juffen
wat in kunnen schrijven. De juffen bedenken voor ons
vragen die wij moeten beantwoorden en aan het einde
krijgen we balken om ons gemiddelden in moet voeren.
Een paar vragen zijn wat zijn je doelen, wat vind je lastig,
wat kan je goed, wat zijn je vrienden. We moesten het
als eerst oefenen en bedenken in een speciaal
schrift. Veel mensen hadden er vaak geen zin in maar
uiteindelijk heeft iedereen toch zijn best gedaan.
Cas

Gemaakt door Saar
Schoolreisje deden we dit jaar bij Scouting. De waren allemaal activiteiten zoals: Levend stratego, Koken\bakken, Spelletjes, Knutselen\pijl en boog maken en voetballen.
Fay

Schoolfruit
Elk half jaar hebben we schoolfruit. Het verschilt
vaak wat voor fruit we hebben.
Ismay

Vitruvio
Kinderboekenjury
Vitruvio 3/4/5 heeft meegedaan met de stemweek voor de Kinderjury 2021. Van
10
t/m 17 mei konden we stemmen op het leukste/ mooiste/ grappigste boek van 2020. Hiervoor moesten we natuurlijk wel flink
aan de slag met het lezen van boeken en het uitvoeren van opdrachten van de leesjuf Lenneke.
Solveig en Joëla schrijven het volgende verslagje erover:
Bij een filmpje van Biebjuf Lenneke gingen we een wolkje maken met de grappigste zin of het leukste zinnetje uit je eigen leesboek. Je mocht er twee en we moesten een tekening maken erover. En we mochten we twee minuten iets over ons boek vertellen dat we mee moesten nemen.
We gingen ook ons eigen reclame foldertje maken en toen mochten we onze eigen dikke Vik
en vieze Lies ontwerpen uit een boek.Ons eigen ettertje ontwerpen ook uit een boek.
We hadden in de klas een heleboel boeken van de lijst van 2020. Die hebben we samen gelezen. Toen moesten we een stem formuliertje invullen met een top 3 van de leukste boeken.
Dit deden we op de post. En we kregen tasjes met eigen boeken er waren humor voor een
groepje en avontuur enz dat was het. THE END

Kunstroute
V 3/4/5 is donderdag 24 juni op pad gegaan langs (bijna) alle monumenten en kunstobjecten in
Zierikzee. Ieder kind had een monument uitgekozen om iets over te vertellen. Tommy had bijvoorbeeld de Sint-Lievensmonstertoren uitgekozen en vertelde daarover hoe groot hij is, dat
hij nog 3 keer zo groot had moeten worden maar dat de inwoners geen geld meer hadden.
Daarom hebben ze er maar een puntje op gebouwd.
Jonas vertelde over de Zuidhavenpoort. Hij vertelde over een heleboel bellen, dat er 3 poorten
zijn: de Nobelpoort, de Zuidhavenpoort en de Noordhavenpoort.
Julia koos de Beuze, ze vertelde dat de Beuze gebouwd is in de 18e eeuw, voor de kooplieden
om uit te rusten en hun spullen te verkopen.
Tijn nam ons mee naar de muurschildering bij de kikkerfontein (Plein Montmaertre). Het is
gemaakt door 5 verschillende schilders en ze deden er 3 jaar en 8 maanden over om het te
maken. Op 20 september 2017 was het klaar.
Zo leerden we van alles over de stad! Tussendoor speelden we wat spelletjes, hebben we gepicknickt en ons ‘eindstation’ was de Breetveltspeeltuin waar we ons een middagje lekker konden uitleven op de toestellen en in de zandbak.

Workshop
In groep 3/4/5 vinden sommige kinderen het leuk om een
workshop te geven aan de andere kinderen uit de klas. Dit
was wel een hele bijzondere: we leerden Duits!

De Drop Wedstrijden 2020/2021

Schooltuin

opgericht door: Ziva Wijers

Ik heb achter de huisjes voor de school een schooltuintje
met Florian en Jason.

Hoi, ik ben Ziva en ik ben de oprichtster van de “Dropwedstrijden
20-21”. Hiermee is het begonnen: Ik had voor mijn verjaardag een
mega pot drop gekregen. Het was echt veel teveel. Dus dacht ik:
“Als ik nou eens een wedstrijd organiseer en de drop weggeef als
prijs…?

We hebben wortels bloemen en sla staan, de sla is al geoogst, de wortels en de bloemen doen het helaas niet. Het is
heel leuk, omdat je mag buiten lekker je handen vies maken.
Ik zelf hou veel van tuinieren ik vind het wroeten in de aarde
lekker en ga vaak met mijn oma tuinieren
Quinten Busscher

Ik heb meerdere dropwedsrijd(en) gegeven.
De opdracht was om iets te tekenen, er was steeds een ander
onderwerp.

Hieronder een foto van Quinten, samen met Luuk en Sebastiaan,
ook jongens met groene vingers. De foto is gemaakt, vlak na de
aardbeien- en frambozenpluk.

Dit zijn de Dropwedstrijd onderwerp
(en):

1 Monster tekenen
2 Superheld tekenen
3 Boomhut tekenen
4 De lelijkste tekening ooit
Dit is de winnaar van de laatste Drop
Wedstrijd: Lizzie Neele!
De lelijkste tekening ooit.
Dit vond Lizzie van de wedstrijd: ik vond het een leuke wedstrijd,
een leuk idee ( en leuk dat ik heb gewonnen natuurlijk).

SPAANS.

Juf Marja gaat weg?!
Na 10 jaar in dienst op onze school gaat ze nu toch het
gebouw verlaten. Ze gaat naar Middelburg om daar te
werken bij een nieuwe school. Waar gaat ze nu werken?!
Dat hebben we gevraagd! Ze gaat nu bij CSW Bestevaer
werken! Maar...van wie krijgen we nu Engels? Dat weten
we nog niet maar er is een vermoeden dat Juf Barbara
terug komt!!! Juf Barbara heeft voor Juf Marja ingevallen,
toen het wat minder ging… Het was heel erg gezellig met
Juf Barbara, dus we hopen dat ze terug kom (alhoewel
als er iemand anders komt ,zal dat ook heel leuk worden!)

Er zijn een paar kinderen die meedoen aan Spaans. De opdracht
nu is: Maak een presentatie over een Spaanstalig land. Groep 8
heeft pas (dinsdag 6 juli) gepresenteerd. De dingen die in de presentatie moeten, zijn:
Hoofdstad
Bezienswaardigheden
Inwoners
Klimaat
De vlag
Typische gerechten.

Deze week horen we de presentaties van 6/7 (dinsdag 13 juli) en
de cijfers. ( Bij groep 8 hadden we tijd over, daarom heb ik alvast
gepresenteerd ).
Adiós, Lizzie.

Wat vinden jullie ervan dat juf Marja weg gaat ?
Dat vroegen we aan een aantal kinderen van Vitruvio.
Hannah: Ik vind het wel heel erg jammer maar als ze daar meer plezier mee heeft, dan vind ik dat leuk. Dus als zij het daar leuker heeft is dat prima, dus ik hoop dat ze het daar leuk heeft
Casper: Ik vind het ook heel jammer, want dan ben je wel gewend aan de manier hoe zij les geeft en dan krijg je ineens een
nieuwe juf. Dus ik hoop dat de nieuwe juf ook wel aardig is
Guusje: Ik vind het echt heel jammer, want ze is heel goed in haar werk!
Fynn: Heel jammer. Ik krijg al sinds groep 4 les van haar en ik zou het ook niet zonder haar Engels kunnen redden
Iris: Jammer, want de lessen waren heel leuk en de opdrachten waren ook leuk en soms waren er ook activiteiten, die we dan
gezamenlijk deden wat heel leuk was
Ziva: Ik vind het heel jammer, maar ik vind het ook leuk om een nieuwe juf te krijgen en ik vond het ook wel leuk dat ze English
drama gaf.
Daarover nu meer:

Wat vonden jullie leuk aan

Fynn: De opdrachten en dat ze zorgde dat iedereen een even grote rol
kreeg.
Hannah: De spelletjes en hoe ze de les geeft.
Guusje: Dat ze iedereen leuk aanmoedigde en hielp
Iris: Dat we sommige dingen van toneelstukjes en zo ook zelf mochten maken/kiezen
Ziva: Altijd heel erg leuk, hele leuke spelletjes en ik vond het toneelstuk “Annie” ook heel leuk
Bye bye, from Yfke and Hayden (especially Hayden ;-P).

Tennissen op het schoolplein

Klassenuitje groep V6 en V7

door Raf & thijs

‘Hoi, ik ben Jeremiah en ga een stukje schrijven over het schooluitje’

We tennissen bijna elke pauze wel
tegen de muur op het schoolplein.

‘Op dinsdag 29 juni gingen we met groep V6 en groep V7 op een klassenuitje naar het
scoutinggebouw in Zierikzee. Toen we er met de fiets aankwamen ging meester Ton
uitleggen wat we gingen doen en wat de regels waren. Er waren in totaal 5 activiteiten
waaronder: koken, drama, levend Stratego, spelletjes en knutselen. Ik heb maar 3 van
die activiteiten dus kan er maar 3 uitleggen.’

Ik (Raf) heb 3 tennisrackets mee
genomen naar school daar tennissen
we mee en dat is heel leuk. En we
ezelen soms.
als de grote muur te vol is, gaan de
kinderen die er
niet meer bij kunnen gaan bij een
andere muur.

Koken
‘Koken vond ik wel een van de leukste opdrachten, ik was blij dat ik daar was ingedeeld. Wij gingen soep maken, en ik en een paar anderen mochten groenten snijden.
Het was leuk om te doen, maar het resultaat…’
Levend Stratego
‘Wie wint dit spel? Wie verovert de vlag? In het spel Levend Stratego draait alles om
strategie en teamwork. Iedereen krijgt allemaal een rol. Elke rol kan weer andere mensen verslaan. De vlag moet proberen om zich te verstoppen en niet gepakt te worden.
Wordt de vlag getikt? Dan is het spel over, het team dat de vlag heeft getikt heeft de
veldslag gewonnen.’
Knutselen
‘Bij knutselen was je vrij om te maken wat je wilde. Je kreeg geen uitleg, want je
mocht gelijk starten met knutselen. De materialen waren: hout, touw, wol, messen en
scharen. Ik creëerde een pijl en boog want dat leek het simpelst. Nou, het ging lastig
maar ik kwam er wel uit met een mooi pijl en boog.’
‘Dat was dus ons superleuke schooluitje! zoiets is wel voor herhaling vatbaar.’

Ons schoolplein: is het wel goed voor het milieu? Door Abbey

Ik (Abbey) denk van wel we hebben veel planten en je ziet vaak
een bij en/of hommels.
Interview met juf Jannie.
Abbey: Mocht u de bouw van het schoolplein zelf bepalen?
Juf Jannie: Dat mocht ik zelf bepalen, we hebben wel hulp in geschakeld want we hadden er niet zoveel verstand van.
Abbey: Heeft u een favoriet insect en heeft u die al gezien op het
schoolplein?
Juf Jannie: Een vlinder is mijn favoriet insect ik vind een vlinder
met rood het mooist en ik heb ze ook al gezien in de paarse vlinder struiken .

Abbey: Heeft u een favoriete plek op het schoolplein zo ja waar?
Ja ik heb een favoriet plekje een muurtje van het voetbalveld in
de zon!
Wat vindt u belangrijk aan het schoolplein?
Dat kinderen dingen kunnen ontdekken je kan wel een
speeltoestel neerzetten maar dan is het al bedacht en met
zo schoolplein moet je echt je fantasie gebruiken.
Denkt u dat het schoolplein goed voor het milieu is ?
Ja het regenwater komt terug in de grond en er is veel
groen.
Was het u idee om de tippies te maken?

Natuur

project

Wat hebben we gedaan?

Door Hannah uit groep V6

We hebben een mierenhotel gemaakt. We hebben ook in
het begin dat we allemaal spullen moesten zoeken uit de
natuur en daar een kunstwerk van maken. We hebben
met kruiden gekookt. De soep was het lekkerst vind ik en
vonden de meesten.

Het project is super leuk het wordt weer een ander
onderwerp nu zijn we bezig met kunst maar die is al
bijna af. Iemand maakt bijvoorbeeld een eiffeltoren
helemaal van lego. Ik maak een toneelstuk met een
paar kinderen het gaat over een museum waar van
alles gebeurd...

Door wie wordt het gegeven?
Juf Annet en Joep de schoolhond.
Wanneer is het?
Elke Woensdag van half 12 tot kwart over 12
gemaakt door Tygo

We hebben doen soms ook kleine projecten, daar
hebben we 3 weken voor en een wat groter project,
daar doen we ongeveer 6 weken over. We hebben
het ook over dieren in de Nijl gedaan, over de ruimte
en over uitvinders. Ze waren in ieder geval heel erg
leuk ik ben benieuwd wat de het volgende onder-

Afscheid groep 8
Hi and Goodbye

Dit ben ik ( en ik hou van skateboarden)

Nou ik ben silas en ik ga over een paar weken van deze school af.
Hier zijn een paar leuke dingen die ik heb onthouden.
1. altijd melig zijn in de pauze met je vriend (altijd leuk)
2. Sommige mensen weten dit niet meer maar. in boeken werken was leuk.
3. creamix dit is echt het leukste dat je kan bedenken in een week.
4. Kamp voor groep 8 is heel leuk (nooit overslaan).
5. Schoolreisje dat is echt heel leuk (tip: neem zo veel mogelijk snoep mee!)
ik ga hier dus over een paar weken weg (jammer genoeg)
ik ga in Goes op school, ik moet dan iedere dag een half uur met de bus en terug.
ik ga naar Het Ostrea Lyceum.
het is een hele leuke school maar ik moet wel nog de gangen weten (het zijn er heel veel)
ik heb mijn nieuwe klas al ontmoet.
we hebben nu ook een klassen groepschat daar zit de hele klas in (ik ook)
Ik ken alleen niemand op de nieuwe school, ik ben ook de enige die naar die school gaat van de - hele school
Als ik jullie nooit meer zie GOODBYE! :D
Silas

School
Ik ben Finn en ik ga naar de RGO, dat is een school
in Middelharnis.
Ik ben er nog niet vaak geweest, maar het lijkt me
wel leuk.
Ik ken al iemand en we hebben daar ook geleerd
wat we er gaan doen en wat er allemaal verandert.
En ik ben een keer naar de Pontes (Pieter Zeeman)
geweest omdat we daar gingen kijken wat ze er
doen.
En ze hebben ook wat verteld over wat handig is en
wat je moet doen als je naar de middelbare gaat.
Hier op de basisschool vond ik het vooral leuk dat
we project hebben en creamix en dat we elke dinsdagmiddag in de pauze mochten gamen.
En de schooltuin was ook leuk. Ik en mijn vriend
hebben een enorme radijs gekweekt die vijftien
centimeter was!

Hallo mijn naam is Niels, ik zit in v8. Ik
ga naar het Goese Lyceum en dan het
VWO, TTO (tweetalig onderwijs, dan
krijg je elk vak in het engels, behalve
de talen) en v&v (verrijkt en versneld,
dat betekent dat je VWO niet in 6 jaar
doet maar in 5 jaar).
Ik ga dan een uur heen (met de bus)
en een uur terug (ook met de bus)
Mijn leukste herinnering van deze
school is: mijn eerste surprise.
Mijn grappigste herinnering van deze
school was tijdens de schoolfoto, want
toen viel Florian.
Als ik aan deze school denk, denk ik
aan wat we deze dag zouden kunnen
doen.

Ik ben Twan en ik ga naar de Pontes in Zierikzee
We zijn donderdag ook al bij de Pontes geweest en daar heb ik geleerd hoe je je tas moet inpakken en
wat voor vakken er zijn. Bijvoorbeeld: duits, frans, engels , nederlands, geschiedenis en nog veel
meer.
Je hebt soms een paar toetsen en je hebt ieder jaar een week dat je alle toetsen moet maken, dat lijkt
me wel druk...
Op de Pontes heb je heel veel klassen en als je er als eerste keer bent geweest moet je heel erg gaan
zoeken.
Er komt binnenkort een nieuwe school die naast de Pontes komt, want dat wordt de nieuwe Pontes.
De oude wordt dan gesloopt.
Ik vond aan de basisschool fijn dat je op dinsdag tijdens het eten een spelletje mocht spelen.
We hebben in de schooltuin een radijs van 15 cm gekweekt. we hebben die helemaal zelf gekweekt.
we hebben ook zelf pompoen en watermeloen geplant. En peultjes, die hebben we ook geplant.
Wat ik ook leuk vond is dat je een presentatie mag maken. Je hebt er 6 weken de tijd voor en je mag
zelf het onderwerp kiezen. Je moet 10 onderzoeksvragen hebben maar in groep 3 moet je er maar 5

Dag school
Hallo mijn naam is Florian ik ga naar
het Goese Lyceum. Ik doe daar TTO
dat is tweetalig onderwijs. Je krijgt alle
lessen in het Engels behalve de talen.
Mijn leukste herinnering van deze
school is schoolreisje. We gingen toen
naar het Archeon. We gingen toen een
paar 1000 jaar terug in de tijd. Als ik
aan deze school denk, denk ik aan fijne
herinneringen, maar ik heb ook veel zin
in de nieuwe school.

Hello ik ben Pascal Rouw. Ik
zit al 8 JAAR!!!! op deze
school. Ik wil naar het Goese
Lyceum. Ik heb mijn klas al
ontmoet. Ik kende er niemand, maar nu wel. Mijn
mooiste herinnering aan deze
school is, toen ik naar vitruvio
ging. Want ik had het niet zo
naar mijn zin in de andere
klas. Mijn grappigste herinnering is dat Florian op zijn gezicht ging met de klassenfoto
met mijn krukken. En het spel
kingen wat we iedere pauze
deden ga ik ook missen.

Mijn volgende school
Hoi, ik ben Fenna en ik ga volgend schooljaar naar de
middelbare. Ik ga naar het Goese lyceum en ik zit in
klas TV1C. Ik heb eigenlijk al 3 vriendinnen in m’n komende klas, want we hadden een tijdje terug een kennismaking met je klas op de school. Ik weet van 2 de
naam niet eens zeker, omdat ik hun naambordje niet
kon zien, Milou is een meisje van 12 en zij is nu al m’n
beste vriendin:) Ik vind het fijn dat ik nieuwe vrienden
kan maken, ik zit in dezelfde klas als Florian en
Niels. Op de foto zie je mij (links) en mijn nichtje en
bff Lizzie (rechts) en mijn hondje Saartje

(linksonder)
Mijn leukste herinnering
Hoi ik ben nog steeds Fenna en mijn leukste herinnering van school is:
De pauzes :)))grapje
Qua werk, in groep 4 als ik met Guusje denkwerk
deed:)))haha
En bij gym, als we dan busjetrap deden, gingen Guusje
en ik altijd als een soort dweil op de grond liggen.
Ik vond de Beekse bergen ook heel leuk maar ik vond
het hi-la-risch toen de giraffen aan de bus gingen likken.

Ik ben Billy en ik ga naar de Pontes Hatfield.
Ik heb eerst nog tot en met groep 4 op OBS Duiveland gezeten, maar toen kreeg ik een IQ test en die
was dus hoog genoeg om naar Vitruvio te gaan. Het
leukste moment op deze school was toen ik met mijn
eerste gynzy les een kroontje had. Op mijn nieuwe
school ga ik havo-vwo doen. Dat betekent dat je les
op vwo niveau krijgt maar met 2 cijfers, een havo cijfer en een vwo cijfer. Als je in de tweede komt moet
je zelf gaan beslissen of je op havo niveau verder
gaat of op vwo niveau. Ik zit eigenlijk eerst een half
schooljaar op Pontes Pieter
Zeeman, maar de nieuwbouw heet Pontes Hatfield
en daar ga ik na de jaarwisseling heen.

mijn volgende school
Hoi ik ben Tessa en ik ga naar het Goese Lyceum, locatie
de Oranjeweg en daar ga ik vwo doen. Daarbij doe ik tto,
dat is tweetalig onderwijs.
We zitten in klas tv 1b bij Guusje dus dat is leuk.
En onze mentor is mevrouw Goeree.
Maar ik zit nu nog een paar weken op Binnen de Veste.
Nog 3 weken volgens mij.
Mijn leukste herinneringen aan deze school zijn de projecten
die we hebben gedaan en het project uit de kunst waar we
nu nog mee bezig zijn. En Engels want we hebben een hele
leuke juf.

Hallo mijn naam is Jason Bakker.
Na de zomervakantie ga ik naar mijn nieuwe school.
De Isaac Beeckman in Kapelle op het niveau havo-vwo.
Ik ga iedere dag met de bus naar het treinstation en dan met
de trein naar de school. De school ligt tegenover het station
en dat is wel makkelijk.
Ik denk dat ik het spel kingen wat we in de pauze doen ga
missen, want iedere pauze deden we dat.
Maar, ik heb vooral zin in de nieuwe school!

school

Dit ben ik (rechts) met mijn vrienden.
Hoi, ik ben Loete en ik zit in groep 8 en ik kwam hier in groep 4.
Ik had snel nieuwe vrienden en dat vond ik erg fijn. Wat ik verder leuk vond aan
deze school
is vitruvio tijd en creamix. Als ik aan school denk, denk ik aan werk. De nieuwe
school waar ik naar toe ga is de Pontes aan de Oranjeweg in Goes. Ik ga daar
havo technasium doen. Over een paar jaar denk ik terug aan het spel kingen en
een foto van een natuurles:

Hoi ik ben Sophie, ik ben elf jaar oud en zit (nu nog) in groep acht.
Wat ik ga doen.
Ik ga naar het Goese Lyceum.
Daar ga ik tto doen, dat staat voor tweetalig onderwijs.
Bij tto ga ik ook nog v&v doen dat staat voor verrijkt en versneld.
Mijn leukste herinneringen aan deze school.
Ik vond het heel leuk als we creamix gingen doen. Dan gaan we met
heel de school behalve de kleuters in iedere klas knutselen en als je
klaar ben en de creamix is nog niet klaar mocht je soms naar een
andere klas om daar wat te gaan knutselen.
Een andere leuk herinnerig
we mochten een keer voor meester Ton koffie zetten met we bedoel
ik mijn zus Tessa, mijn vriendin Guusje en mijn andere vriendin Fenna. Hij wou er 1 suikerklontje in. En wat hebben we gedaan? Er wel
5 of 6 suikerklontjes in gedaan. De meester heeft al zijn koffie
op gedronken en toen hij klaar was zei hij dat het wel een beetje
zoet was. Nou dat snap ik.

Ik sta op de foto helemaal rechts. Tessa, mijn zus staat links en
Guusje is de middelste.

hallo ik ben guusje en ik ga naar
pontes goese lyceum.
ik ben van plan om naar school te
fietsen want het is maar 12 kilometer. en ik heb een elektrische fiets
dus dat is nog makkelijker. ik ga tto
vwo kunst en cultuur doen.
herinneringen op binnen de veste.
we gingen op schoolreisje naar de
beekse bergen. het was heel leuk.
want er waren veel coole en schattige dieren.
we gingen ook een keer naar het archeon met school en toen zaten we
de hele tijd romeinen te pesten en
wijsneus te spelen.
het gymmen is ook altijd leuk, ook al
zijn je benen dood als je klaar bent.
we hadden een keer een hele leuke
gymles we deden busjetrap en fenna
en ik deden alsof we dweilen waren
( we gooiden ons haar over ons gezicht en dachten dat niemand ons
kon zien).

Hallo ik ben Jennifer Steenis.
Ik ga over een paar weken naar een nieuwe
school. Ik ken er al een paar kinderen in de klas
en mijn 2 beste vriendinnen zitten ook bij mij in
de klas. Ik ga naar Pontes Pieter Zeeman en dat
vind ik super leuk. Mijn laatste juffen waren:
Juf Renee, Juf Leontien, Juf May-Britt, Juf
Jacqueline.
Mijn leukste herinnering is dat we naar Aquadelta gingen. Helaas gaan we niet op kamp dit
jaar dat vind ik wel jammer. We gaan 7 juli kennismaken op school. En de 3 vakken waar ik het
meest zin in heb is: Biologie, Wiskunde, Gym.

Schoolkrant Jenna
Weg van Binnen de Veste…….
Hallo mijn naam is Jenna en ik zit in groep 8. Ik ben 11 jaar en ben op 25 augustus jarig. Zoals jullie zien van
boven mijn blad zit ik op de basisschool Binnen de Veste. Ik ga naar de school in Zierikzee (daar woon ik
ook) de Pontes Pieter Zeeman. Ik ben er al een paar keer geweest. Een keer met school. Dat was super leuk
we hadden techniek en survival skills. Het lijkt me echt een leuke en gezellige school. Ik ga naar het niveau
kader en ik zit met 4 bekende in de klas genaamd: Brechje Keijmel, Amy Mulder, Bryan van Ast & een vriendin van mijn vriendin genaamd Britt Van Oosten. Ik wil kapster/nagelstyliste worden. Waar ik het meest zin in
heb is wiskunde, biologie & koken. Op 7 juli ga ik eindelijk mijn klas ontmoeten. Ik heb ook ontzettend veel
zin in om te gaan shoppen voor de Pontes en om mijn boeken te gaan kaften. Het leukste wat ik op deze
school vind is om met mijn groepje lekker aan de musical te werken of lekker ontspanning. We zijn ook op
een vrijdag lekker naar Aquavitesse geweest en dat was echt zo leuk.
Doeggg

Hoi ik ben Bryan en ik zit al 9 jaar
op deze school. Ik ben één keer
blijven zitten. Ik ga volgend jaar
naar de Pontes Pieter Zeeman in
Zierikzee.
Ik woon er gelukkig heel dicht bij,
dus dat is niet zo moeilijk. Ik moet
nog kennis maken met mijn nieuwe
klas maar dat wordt vast wel leuk. Ik
hoop dat het een leuk schooljaar
wordt. Ik heb zin in het vak muziek,
omdat ik muziek echt leuk vind. En
over 3 weken ben ik weg hier laterrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

Hoi, ik ben Milou en ik ga naar Pontes Pieter
Zeeman in Zierikzee. Ik ga er heen omdat het
wel dichtbij is. Mijn hele klas gaat ook naar de
Pontes. Ik kom ook met Tané en Jennifer in de
klas. Ik heb er veel zin in de middelbare
school, maar ik vind het ook wel spannend. Ik
ga naar havo niveau. Ik ga de basisschool wel
missen (al die gezelligheid en alle laatste projecten met elkaar), maar ik kom vast nog wel
langs. Ik wil later graag verpleegster worden.
Ik vind het wel vervelend dat ik mijn 3 beste
vriendinnen (Brechje, Faya en Jenna) minder
ga zien, maar ik denk wel dat we soms nog
gaan afspreken. En Jenna zie ik ook nog bij
paardrijden.

SCHOOLKRANT SJORS
Welkom bij mijn tekstje over de middelbare. Ik ben Sjors en ik ga volgend jaar naar
de middelbare hier in Zierikzee Pieter Zeeman mavo brugklas. Ik ga daar naartoe om
2 redenen:
1. Lekker dichtbij.
2. Ik ken daar heel veel mensen.
Dat komt omdat ik bijna ieder dag aan het skateboarden ben. En op de
skatebaan zitten heel veel mensen die ook op de Pieter Zeeman zitten. Ik
heb er vooral zin in omdat het een rustig klasje is er zitten maar 15 kinderen
in mijn middelbare klas. Ook van die 15 kinderen ken ik er al 3 eentje doet
zelfs ook skateboarden. Dat is een oude vriend van mij. Hij heet Oscar. Dus
ik zit eigenlijk helemaal goed. Ik heb vooral zin in dat ik steeds weer een
ander vak krijg een ook steeds een andere leraar. Je vraagt zeker waarom
nou het is gewoon is een keer iets anders. Nu even heel wat anders ik wil
later een sportleraar worden of skatelessen geven of iets met acrobatiek en
flips. Oftewel gewoon iets in de sport :)

Hallo ik ben Faya en ik ben 12 jaar.
Ik ga volgend jaar naar de Pontes Pieter Zeeman. Ik heb er best wel zin in maar mij
lijkt het ook wel gek want nu doe elke week bijna precies hetzelfde en straks is dat
niet meer.
Het advies wat ik van tevoren heb gekregen was mavo maar ik ga toch naar mavo/
havo.De docenten zeiden dat ik dat wel kon en dus ga ik het proberen. We zijn ook
een keer met de klas gaan kijken en hebben we een super leuke sleutelhanger gekregen met onze naam er op. Die dag was echt super leuk. Op school hebben Milou, Brechje, de juffen en ik een weekend t-shirt die dragen we elke vrijdag en zingen einde van de dag een liedje en doen we een dansje. Maar volgend jaar doe ik
die gewoon lekker weer aan.Mijn twee beste vriendinnen Milou en Brechje komen
niet bij mij in de klas maar we hebben afgesproken dat we gewoon nog gaan afspreken. Ik heb ook een hond die heet Dax nu is wel nog makkelijk met uitlaten enzo
maar volgend jaar gaat het wel lastiger worden want ik heb meer huiswerk, papa
gaat naar een school in Goes en Yentl die heeft ook huiswerk. Maar als we goed
plannen komt het goed.
Hoi ik ben Tané en ik zit al sinds groep 1 op deze school. Ik ben nooit blijven zitten. Ik ga
volgend jaar naar de Pontes Pieter Zeeman. Ik heb er best zin in en ik kom met een
paar kinderen in de klas van mijn klas (Milou en Jennifer). En met nog een paar kinderen die ik van voetbal en de skatebaan ken. Ik ga naar het niveau HAVO ik kom met
meer dan 20 kinderen in de klas. Toch geniet ik er nog even van dat ik nog niet zo veel
huiswerk hoef te maken. Helaas kom ik met geen een vriend uit de klas in de klas. Ik
denk dat ik wel een paar dingen zal gaan missen zoals in de moestuin werken, minder
huiswerk, juf renee, soms ontspanning, een vaste juf, juf mogen zeggen en natuurlijk
het allerbelangrijkste met mijn vrienden tijd doorbrengen. Heel veel mensen zeggen dat
je nog altijd vrienden kan blijven. Ik weet het want iedereen maakt nieuwe vrienden. En
dan zijn ze met anderen bezig maar ik hoop natuurlijk dat waar is. Ik weet nog niet wat
ik later wil worden. Maar ik wil wel later een baan waar ik meer geld mee kan verdienen
meer dan mijn ouders. Ik hoop dat volgend schooljaar dat het schoolplein en de school
moestuin mooier wordt.

schoolkrant van Amy Mulder.
Olla ik ben Amy ik ben 11 jaar. Ik ga over een paar weken naar de
pontes pieter zeeman in Zierikzee. Op de pontes ga ik naar het
niveau KADER. Ik wil later kok worden dus zit ik op de goede
plek. Ik heb vooral zin in de vakken geschiedenis en scheikunde.
Dit wil ik graag onthouden van de basisschool.
1. het kamp van groep 8
2. de musical (waarschijnlijk)
3. mijn eerste dag op deze school
4. mijn vrienden/vriendinnen
5. de lieve juffen en meesters (dus ze allemaal)
BYE!!!

Ik ben tabesh en ik zit al acht jaar op deze school en over een paar weken ben ik weg!
ik ga van de school weg, alleen ik heb natuurlijk nog wel wat te vertellen.
Ik ga naar de pontes ik ben ook nog gekozen om daar de mavo-havo b1 klas te gaan. Ik heb er heel
veel zin in om naar de pontes te gaan omdat er heel veel vrijheid is. Ik woon met een zus en twee
ouders mijn zus zit volgend jaar in de derde, en is dus twee jaar ouder als mij.
Als je school leuk wil maken moet je het zelf leuk maken, door je vrienden aan het lachen te maken,
elke dag iets grappigs doen met je vrienden buiten zodat je er morgen op school over kan praten en
lachen.
Later wil ik bij nissan of mercedes auto’s ontwerpen.
Dream auto: nissan skyline r32 - slammed ford f-150 jdm.
Wat geweldig zou zijn: rijk worden en scholen bouwen in arme landen.

EWA ik ben krystian, 12 jaar.
Hobby: buitenspelen, gamen, chillen.
Ik ga na de vakantie naar de pontes (Pieter
Zeeman) ik ben daar niet zo vaak geweest
maar het lijkt me heel leuk. Ik kom in de klas
met Leeroy en Tom ik ken hem beetje maar
niet zo goed.
Herinneringen:
Backflip op de gang, dag weg met groep 8, buiten
spelen.
Droom: Ik wil later en mooie NISSAN SKYLINE
R32 of TOYOTA SUPRA MK4 2JZ.

Hoi ik ben Leeroy ik ben 12 jaar.
En over een paar weken ga ik hier van
school af. Ik ga deze school best wel
missen.
Vooral de leuke herinneringen en grappige klas. Ik ga
naar de pontes
in Zierikzee.
Mijn niveau is
Basis-Kader. Ik
heb er best
veel zin in. Ik
kom met een
paar vrienden
in de klas. Wat
ik ga missen
aan school is
buiten spelen.

Hallo ik ben Justin en ik ga naar Pontes (Pieter Zeeman) in Zierikzee.
Ik ben er nog niet vaak geweest, maar het lijkt me leuk. We hebben
daar met onze school ook geleerd wat we er daar gaan doen en wat er
allemaal gaat veranderen. Ze hebben ook wat verteld over wat handig
is en wat je daar moet doen als je naar de
middelbare gaat. Genoeg gepraat over mijn
toekomstige school, nu even praten over de
lijst met dingen die ik leuk vond op deze
school:
1.
praten met vrienden in de klas
2. half uur buitenspelen!
3. ontspanning
4. schoolreisjes
Ik zal heel veel van deze school missen. Het
was een super leuke school en ik ga het nooit
vergeten.

Hoi ik ben Vincent ik heb nog maar 3 weken te gaan voordat
ik naar de pontes ga met mijn vriend Justin. Ik vind het
zelf wel heel erg spannend en Justin ook. We zijn al met de
klas een dagje (ochtendje) naar de pontes geweest het was
heel leuk. Ik ga wel deze school missen denk ik want het
was hier altijd zo leuk (nou ja in groep 1 en 2 dan omdat we
toen nog mochten spelen de hele dag :D) voor de rest veel
leren. Ik vond/vind reken wel leuk maar taal was/is niet
leuk ik vind het nog steeds niet leuk. Gelukkig hebben we
(volgens mij) 8 weken vakantie (ik hoop het tenminste). In
de vakantie gaan we naar Frankrijk en naar Groene Woud
(Groene Woud is gewoon op het eiland een hele leuke camping).
wat vind/vond ik leuk van deze
school:
1. praten met vrienden
2. ontspanning :D
3. buiten spelen
4. schoolreisje
wat vind/vond ik NIET leuk aan deze
school:
1. werken
2. eindstuk

Mijn herinneringen

Hoi mijn naam is Brechje ik ben 12 jaar oud ik ga
naar Pontes Pieter Zeeman. Ik ben er al best vaak
geweest en mij lijkt het ook wel een leuke school
mijn broer Boaz zit er ook op en iedereen uit mijn
klas gaat ook naar de Pontes. Mij lijkt het ook wel
fijn want hij is dicht bij mijn huis en dan hoef ik niet
met het openbaar vervoer. Ik ben er pas met
school geweest toen hadden we survival skills en
techniek het was wel leuk we mochten
een
sleutelhanger maken. We gingen kijken
wat voor tas goed is en welke niet. Ik ga naar het
niveau kader en daar ben ik erg blij mee. Ik heb er
heel veel zin in ik ga de juffen en de mensen in
mijn klas wel erg missen maar waarschijnlijk krijg
ik wel anderen vrienden/vriendinnen. Ik hoop dat
ik een leuke docent krijg maar dat komt vast wel
goed nu even informatie over mij mijn hobby's/
sporten zijn ik hou erg veel van paarden en paardrijden. Ik hou ook erg veel van skaten en ik zit op
scouting ik wil later graag
wat met dieren doen.
Oke weer verder over de
Pontes en ik heb ook zin in
de gym want dat lijkt mij ook
heel leuk.
En ik heb er zin in.

We wensen alle kinderen van groep 8 een hele fijne vakantie.
Daarna een fijne tijd op jullie nieuwe school.

Fijne
vakantie
Geniet ervan.
We zien jullie graag weer
op maandag 6 september.
Veel plezier en groetjes,

Meesters en juffen van
Binnen de Veste

