Nieuwsbrief
Dit is de Vitruvio Nieuwsbrief van juli 2021.
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Nieuwsupdate
Project “Uit de kunst”
First LEGO League Challenge
Overig nieuws: groepsindeling 21/22, afscheid en bijlagen

Dit is de laatste Vitruvio Nieuwsbrief van dit schooljaar.
• Nieuwe leerkrachten en andere wijzigingen binnen het team.

Volgend schooljaar ziet het Vitruvioteam er een beetje anders uit dan de afgelopen

jaren. De grootste verandering vindt plaats in de groep van meester Ton. Meester Ton
heeft besloten om vanaf het nieuwe schooljaar vier dagen per week te gaan werken.

Daarnaast worden de taken als HB-coördinator uitgebreid en gaat hij, samen met juf
Annet, leerlingen begeleiden met de Kernvisiemethode. We zullen in het eerste

nummer van de nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar een keer uiteenzetten wat en voor
wie de Kernvisiemethode is.

Om het team weer te complementeren, is juf Manon aangesteld. Zij is nieuw binnen

Obase. Ze woont sinds kort in Nieuwerkerk. In de volgende nieuwsbrief kunt u nader

kennis met haar maken. Zij gaat in elk geval in de bovenbouwunit werken op maandag,

dinsdag en woensdag. Meester Ton neemt dan de woensdag (samen met juf Annet), de
donderdag en de vrijdag voor zijn rekening.

Ten slotte ook een wijziging bij de vakleerkrachten. U hebt het waarschijnlijk al

vernomen: juf Marja gaat ons, na tien jaar, verlaten. Zij heeft een baan aangeboden
gekregen als docente in de Engelse taal op CSW Bestevaer, een Vrije school voor

voortgezet onderwijs in Vlissingen. Het afgelopen schooljaar heeft ze daar al gewerkt,

als vervanger. Wij, zowel de leerkrachten als de kinderen, vinden het heel jammer dat ze
weggaat, maar deze baan kon ze niet laten lopen. We wensen haar dan ook het
allerbeste en we hopen elkaar nog wel eens te zien.

Waar we wel heel blij mee zijn, is het feit dat een oude bekende van ons weer terugkomt
hierdoor, nl. juf Barbara. Zij heeft juf Marja in de afgelopen jaren twee keer voor langere
tijd vervangen: de eerste keer vanwege zwangerschap/ouderverlof, de tweede keer

vanwege ziekteverlof. De eerste keer was het om een leuke reden dus, maar de tweede
keer zeker niet. Dat is ook nog niet zo lang geleden, dus de meeste kinderen kennen juf
Barbara nog. Een aantal leerlingen vroeg al meteen: “Komt juf Barbara dan weer?” Ja,

dus. En vanwege de NPO=gelden komt ze zelfs nog meer dagen en gaat daarin leerlingen
begeleiden. Allemaal heel leuk dus.

Ten slotte nog iets over muziek. Volgend jaar gaan we de lessen van juf Cathy afwisselen
met twee muziekprojecten. Die projecten worden begeleid vanuit de Zeeuwse

Muziekschool. Het kan zijn dat juf Cathy dat zelf doet, maar het zou ook kunnen zijn dat
er iemand anders komt, om het project uit te voeren met de kinderen (en ons).
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• Schoolkrant

Nieuwsupdate,

Er is weer een schoolkrant gemaakt. Deel 1 bestaat uit allerlei nieuwtjes en

vervolg

wetenswaardigheden. Net zoiets, als deze nieuwsbrief, maar dan voor de gehele

school. Deel 2 is gevuld met verhaaltjes, tekeningen en foto’s van, voor en door de
kinderen. U ontvangt de schoolkrant via Parro.
• Rapporten en (portfolio)gesprekken.

Na de meivakantie hebben we een doorstart gemaakt met het portfolio. Daarin hebben
de executieve functies een belangrijke plaats gekregen.

De portfolio’s zijn meegegeven naar huis, zodat ze door de ouders bekeken kunnen

worden. Meteen na de zomervakantie willen we ze weer terug. We gaan er dan eerst nog
een paar weken in werken en daarna organiseren we portfoliogesprekken (voor de
herfstvakantie). Eind november gaat dan het rapport weer mee

Vlak voor de voorjaarsvakantie gaat het rapport voor de tweede keer mee, gevolgd door
rapportgesprekken. In het voorjaar (april/mei) organiseren we de tweede ronde van de

portfoliogesprekken. Het schooljaar wordt afgesloten met het derde rapport (een week
voor de zomervakantie).

Voor groep 8 is het traject een beetje anders: Na het eerste portfoliogesprek wordt de
Drempeltoets gemaakt. Eind november volgt een (voorlopig) adviesgesprek. In dat

gesprek wordt de uitslag van het Drempelonderzoek meegenomen en eventueel ook
het eerste rapport. In januari en februari zijn de Open Dagen van het voortgezet

onderwijs. In februari geven we het definitieve advies. Eind februari/begin maart zijn de
aanmeldingsgesprekken. Op dat moment kan ook het tweede rapport worden

besproken. De eindtoets is in april (uitslag na de meivakantie). We houden dan nog een
tweede portfoliogesprek in die periode.
•

First Lego League “Challenge”.

Helaas, de Zeeuwse finale is, vanwege de coronamaatregelen, uiteindelijk niet
doorgegaan. Heel jammer.

We hebben nog wel een schoolfinale gehouden. Dit waren de teams, die door zouden
gaan:

De Technical Masters: Jason, Pascal en Quinten
Legolympia: Tygo, Casper, Thijs, Billy en Ilian

Of we komend jaar weer in gaan schrijven, weten we nog niet zeker. Dat hangt mede af
van de coronaontwikkelingen. Misschien is een tussenjaar, met andere activiteiten en

uitdagingen op het gebied van techniek en programmeren ook wel een keer leuk. Er zijn
best interessante mogelijkheden hiervoor…
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Projecten

Laatste thema “Uit de kunst’ afgesloten.
Groep 4/5 heeft het kunstproject afgesloten met een “kunstroute” door Zierikzee, op

Uit de kunst

donderdag 24 juni. Ieder kind had een monument uitgekozen om iets over te vertellen.

Tommy had bijvoorbeeld de Sint-Lievensmonstertoren uitgekozen. Hij vertelde 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 en 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!

Groep 6/7/8 heeft het project onlangs afgesloten met presentaties in de groep. Er waren
verschillende bouwwerken te bewonderen, ook digitaal, gemaakt in Minecraft. Ook was
er bijv. een digitaal museum in Minecraft gemaakt. De bedoeling was om bij de

presentaties verschillende kunstvormen te combineren. bijv. een kunstobject/bouwwerk,
gepresenteerd in een filmpje, met een bijpassend muziekje eronder. Dat is niet bij ieder
groepje goed uit de verf gekomen en dat was jammer.

Naast het projectwerk was er ook creamix ingezet. De kinderen konden kiezen uit het
maken van een beeld, gemaakt van papier maché of een schilderij. In meeste gevallen

kozen de kinderen voor abstracte/moderne kunstvormen. Op de fotopagina (zie bijlage)
kunt u een aantal voorbeelden terugzien hiervan.

Leonardo
da Vinci

Eerste project na de zomervakantie: Leonardo da Vinci.
Na de zomervakantie gaan we weer eens aan de slag met een project over Leonardo da
Vinci. Ooit was dat ons eerste thema bij Vitruvio, toen we net begonnen waren met het
HB-onderwijs. Dat heette toen nog het Leonardo-onderwijs. Ook de naam Vitruvio is
ontleend aan deze bijzondere man.

Dankzij de veelzijdigheid van Leonardo belooft het een interessant project te gaan

worden. Hij was immers kunstenaar, uitvinder en wetenschapper. Daar kunnen we wel
iets mee. Genoeg mogelijkheden om te onderzoeken, uit te proberen
na te bootsen…enz. Het Leonardo-onderwijs heeft niet voor niets zijn
naam aan hem te danken gehad.

We starten in de tweede of derde week na de zomervakantie met dit
thema en het zal duren tot begin november. Hopelijk kunnen we dit

project weer een keer op school afsluiten met presentaties en/of een
tentoonstelling voor de ouders en andere belangstellenden.
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Zo zien de groepen er volgend schooljaar uit:

Groepsindeling
schooljaar
2021-2022

Groep (3)-4-5, met juf
Caroline (ma-di-woe) en juf
Annet (do-vr)

Groep 6-7-8 A, met juf
Manon (ma-di-woe) en
meester Ton (do-vr)

Groep 6-7-8 B, met meester
Jan Jaap (ma-di-do-vr) en
meester Ton/ juf Annet
(woe)

Jonas, Julia,
Tijn, Tommy,
Neve,Wessel,
Madelief
en Stefan

Quinten, Fynn,
Evan, Jeremiah,
Yfke, Hayden,
Sebastiaan, Luuk,
Sepp, Coen,
Amy, Ziva,
Joris, Mila,
Max, Hugo
en Stian

Lizzie, Iris,
Abbey, Thijs,
Casper, Finn,
Tygo, Ilian,
Raf, Joscelyn,
Hannah, Kensi,
Jits, Solveig,
Joëla, Jart
en Elise

Waarschijnlijk komen er nog een paar kinderen bij, na de zomervakantie. zowel in groep
3-4-5 als in 6-7-8.

Afscheid

•

Juf Marja

Vandaag, vrijdag 23 juli was ze voor het laats bij ons op school. Op pag. 1 van de

nieuwsbrief hebben we daar al iets over gezegd. Vorige week vrijdag (omdat groep 8
er toen nog bij was) hebben we haar even flink in de bloemetjes gezet!

Juf Marja, bedankt voor 10 jaar Engels en ook nog een beetje drama…!!!
•

Groep 8

Afgelopen woensdag, 21 juli, waren ze voor het laatst op school: groep 8 van

schooljaar 20/21. Samen met groep 8 van Binnen de Veste Regulier werd maandag j.l.

een voorstelling gegeven op het schoolplein. Voor het eerst in anderhalf jaar konden
de ouders daar bij zijn. Het was een unieke gebeurtenis (we hadden zoiets nog nooit
eerder in de buitenlucht gedaan) en daarmee een hele mooie afsluiting van de

basisschooltijd van deze kinderen. Op dinsdag zijn ze nog een dagje weggeweest, naar
Buitencentrum Zeeland (naast Port Zélande). Mede dankzij het prachtige weer een

topdag. Woensdag werden ze “ traditioneel” de school uitgeveegd, na eerst nog een
HIGHFIVE-ronde door de school. Hiermee namen we afscheid van: Jason, Twan,
Fenna, Guusje, Loete, Finn, Pascal, Niels, Silas, Sophie, Tessa, Billy en Florian.
•

Meester Jeroen

Ten slotte namen we vandaag (maar met de kinderen afgelopen woensdag) afscheid
van meester Jeroen. Jeroen is vier jaar directeur geweest van onze school, samen

met juf Jannie. Hij is de grote initiator geweest in het omvormen van groepsonderwijs
naar unitonderwijs. Een proces, dat nog niet geheel is afgerond, maar waarmee we,
ondanks corona, vooral het afgelopen jaar flinke stappen hebben gezet.

We zullen aan meester Jeroen terugdenken als een warme persoonlijkheid. We zullen
hem zeker gaan missen. Bedankt voor de afgelopen vier jaren !
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Kunstroute
en een gymles
groep 4/5

Kunstwerkjes
groep 6/7/8
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Afscheid
juf Marja

Groep 8:
de voorstelling
“Binnen de Veste
draait door”

Dagje bij
Buitencentrum
Zeeland
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