
 

 

 

Het nieuwe schooljaar 

Dit schooljaar zijn we begonnen met 190 leerlingen en tot aan de kerst komen daar zeker nog 7 leerlingen bij. 

Unit onderbouw: 50 leerlingen met juf Rachel, Juf Judith, Juf Caroline, Meester Marc  en Juf Vivian 

Unit middenbouw: 44 leerlingen met meester Marc, meester Marcel, Juf Esther, Juf Nicolien en juf Joyce 

Unit bovenbouw: juf Renee, juf Jacqueline, juf Leontien 

Vitruvio: meester Ton, juf Manon, meester JanJaap, juf Caroline en juf Annet. 

Extra hulp op school wordt gedaan door: juf Wendy, juf Barbara en juf Vivian 

Op dinsdag en donderdag is meester Ron er als conciërge. 

De directie bestaat uit Maartje de Viet en Jannie Kunst  

Biebjuf Lenneke is vorig jaar begonnen met de lessen leesbe-
vordering. Dit jaar kon ze eindelijk fysiek in de klassen begin-
nen. Wat een feest!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 6 tot 15 oktober was het weer Kinderboekenweek. Elke 
Unit kreeg tijdens de opening een setje nieuwe boeken voor 
de kinderen met het thema ‘worden wat je wil’.  
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Studiedag 27 september 

Op de studiedag zijn we onder begeleiding van 2 
Dalton Experts bezig geweest met de verdere ont-
wikkeling van ons Dalton onderwijs. 
De onderwerpen van deze dag waren: 

• het werken met en naar het portfolio 

• weektaak en instructie 
• eigenaarschap en werken met doelen 

• talentontwikkeling 

Ouders in school 

De corona-maatregelen zijn versoepeld. Dit betekent dat ouders ook weer meer in school welkom zijn. 

Afgelopen jaar was dit niet mogelijk, ouders/verzorgers bleven buiten bij het hek. Door deze maatregel zijn we als 

team nu wel in een klein dilemma gekomen. Het is namelijk erg rustig bij de opstart van de dag, kinderen komen 

binnen en gaan heerlijk aan het werk. Aan de andere kant willen we ook laagdrempelig zijn voor ouders/verzorgers. 

Met het team hebben we hier over nagedacht en het volgende besloten: 

• Ouders/verzorgers mogen naar binnen voor een oudergesprek, rapportgesprek en dergelijke. 

• Ouderhulp in de school is weer mogelijk. 

• Als u een leerkracht wilt spreken mag u na schooltijd naar binnen lopen, natuurlijk kunt u altijd per mail, Par-

ro of telefonisch een afspraak maken met de leerkracht. 

• Wegbrengen van de kinderen in de ochtend: 

* Afscheid nemen van de kinderen blijven we bij het hek doen. Daar staat altijd een leerkracht waaraan u een 

mededeling kunt doen (bijv dat oma uw kind komt halen). De leerkracht zal dit doorgeven aan de leerkracht 

van uw kind. 

*U mag incidenteel mee naar binnen lopen om iets van en met uw kind te bekijken. Met incidenteel bedoe-

len we dan zo eens in de 2 a 3 weken. We proberen het dan in de klas rustig te houden voor de kinderen. 

*Als u meegaat naar binnen met uw kind is het de bedoeling dat uw kind u dan iets laat zien. Om half 9 zorgt 

u dat u uit de klas bent, want dan gaan de lessen beginnen. 

*Ouders/verzorgers blijven niet in de gang staan. 

We gaan ervanuit dat u niet binnenkomst als u corona gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, neusverkoud-

heid, koorts of benauwdheidsklachten. Daarnaast zijn er nog personeelsleden die de 1,5 meter zeer op prijs stellen, 

we vragen u daar ook rekening mee te houden. 

Algemeen 



 

 

 

Op Binnen de veste werken we volgens de KANJER methode 



 

 

 

 



 

 

 

 

Unit onderbouw 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Ook zijn we gestart met tutorlezen. We lezen met alle kinderen van 

groep 3 t/m 8 door elkaar. Dat betekent dat we in tweetallen lezen 

met iemand uit een andere groep. Dit doen we twee keer per week. 

Op woensdag en op vrijdag.  Verder werken we veel aan onze doelen. 

We zijn nu bezig in de middenbouw met blok 1 en 2 van rekenen en 

spelling. Deze kleuren we af als ze behaald zijn.  

 

Juf Nicoline, 

 Mijn naam is Nicoline van der Wekken. Ik werk de ko-

mende tijd bij Binnen de Veste. Misschien ben ik voor 

sommigen al een bekend gezicht want door de jaren heen 

werkte ik al regelmatig op Binnen de Veste om te vervan-

gen in de verschillende groepen. Ik vind het heel erg leuk 

om hier weer een tijdje te mogen werken tot meester 

Marcel en juf Joyce weer helemaal beter zijn. 

Hopelijk zien we elkaar binnenkort een keer op school. 

Unit middenbouw 

IVerder willen we Hope en haar familie nog feliciteren met de komst van haar  

broertje Tyson ! 

We hebben in de middenbouw een mooie knutsel gemaakt voor Hope en 

haar broertje.  

Veel plezier toegewenst met dit mooie wondertje namens ons.  

 Ik ben Tigo Nellissen ik ben 17 jaar oud en woon op een boer-

derij in Scharendijke. En loop dit schooljaar stage bij groep 4,5 

en 6. Ik doe onderwijsassistent bij het Scalda in Goes en zit in 

mijn 2e leerjaar. Ik vind het al erg gezellig in de klas .En ik heb 

erg veel zin in het vervolg van het schooljaar.  Groetjes van 

Tigo, 

We zijn alweer een aantal weken aan de slag op 

school . We hebben al veel geleerd in de midden-

bouw. De mentoren van groep 5 en 6 hebben groep 

4 geholpen met de weektaak. We zijn begonnen 

met de weektaak op papier, en al snel zijn we de 

weektaak gaan gebruiken in Classroom. Groep 5 en 

zijn zijn hier vorig schooljaar al mee gestart. We 

kleuren onze weektaak dan digitaal in en zo weten 

we wat we af hebben en wat we nog moeten 

doen.  



 

 

 

Minder fijn nieuws! 

We hebben ook minder leuk nieuws want we missen Jonathan al vanaf begin schooljaar bij ons in de middenbouw. 

Jonathan heeft zelf een stukje geschreven. We hopen dat Jonathan snel beter is en weer bij ons in de groep kan 

zijn.  

Hoi Allemaal! 

Hier even een berichtje van Jonathan. Ik typ dit even samen met mijn moeder. Er is zoveel gebeurd dat ik zelf soms 

goed moet nadenken . 

Ik ben bijna 15 weken geleden geopereerd in het Sophia ziekenhuis in Rotterdam. Toen ik geopereerd ben, had ik 

heel veel pijn. Dit bleef te lang duren, dus we gingen naar het ziekenhuis bellen. 

Toen moest ik weer terugkomen. Het is een heel lang verhaal, maar in het kort… de dokter heeft per ongeluk een 

foutje gemaakt. Hij heeft een zenuw in mijn buik beschadigd of bekneld. Dit is wat zoveel pijn deed. Toen moest ik 

naar het pijnteam. Dat is een speciale dokter, die kindjes kan helpen als ze veel pijn hebben. Ik kreeg toen medicij-

nen en een verdovende pleister. Misschien kennen jullie die pleister wel niet… Helaas bleef het nog zeer doen. De 

dokter van het pijnteam wilde toen een prikje geven, met een moeilijk woord heet dit zenuwblokkade, om de pijn 

te stoppen. 

Vorige week maandag moest ik even gaan slapen in het ziekenhuis en toen heeft de dokter het prikje gegeven. Zij 

had al verteld dat ik die dagen erna meer pijn zou hebben. Wat vervelend dat dat ook klopte.. Nu is het een beetje 

wachten of de pijn minder wordt. Wij hopen het heel erg, maar ik voel nog maar een klein beetje minder pijn. 

Als het deze week niet minder wordt dan krijg ik nog een tens apparaatje. Maar dat moeten we dus nog even af-

wachten. 

Ik hoop dat ik snel weer op school kom! 

Groetjes Jonathan (en zijn mama) 

Wij wensen Jonathan veel beterschap toe en hebben ook voor hem iets moois gemaakt met de groep. 



 

schoolreisje 

We gingen met groep 7 en groep 8 en vitruvio 7 

en vitruvio 8 naar Duinrell. Er waren achtbanen 

en winkels. Tikibad is daar ook maar daar moch-

ten we niet in. Een van de achtbanen was De 

falcon,en de dragonfly,splash. we gingen met 

de bus het was 1 uur en 30 minuten rijden. 

Je kon daar 

snoep,suikerspin,pannenkoeken,poffertjes,popc

orn en lolly's kopen.En het was heel leuk want 

er waren ook nog anderen achtbanen waar je in 

kon en je mocht 5 euro meenemen. 

Xavi- Joeri 

Koken 

 We hebben gekookt, met juf Jacqueline. 

We hadden  Stoofperen gemaakt en Bramen Jam. 

         Bramen ingrediënten 

Bij de Jam moest suiker bij en Citroensap en er moest Kaneel bij en natuurlijk 

Bramen. 

En toen gingen al de ingrediënten in de pan, en ze moesten 30 min- in de pan, 

toen was het klaar. 

Jaime-Kay-Cas 

Schoolreis naar Duinrell 

De heenreis 

We gingen met de bus naar Duinrell. De busreis duurde 90 minuten, iedereen wil-

de achterin zitten, want daar was de meeste ruimte voor jouw spullen. Iedereen 

was druk en gespannen want we moesten lang stilzitten. Toen we aankwamen 

wilde iedereen gelijk naar het pretpark, maar je moest wachten omdat er een lan-

ge rij stond. 

 

Het pretpark Duinrell 

Het was erg druk in Duinrell, al helemaal bij de drukke attracties. Je hoorde veel 

gegil van de mensen die in de attracties zaten. De falcon en de dragonfly waren 

het drukst van alle attracties. Er stonden erg veel rijen, en veel scholen. Veel kin-

deren kochten wat lekkers bijvoorbeeld: suikerspin, lollies, snoep en nog veel 

meer. 14:45 moest onze school terug naar de bus. 

 

De terugreis 

Iedereen stapte uitgeput de bus in. het snoep was bijna allemaal op, een paar kin-

deren waren nat van de splash, bijna iedereen was stil en moe. Wanneer we aan-

kwamen gingen wij allemaal verstoppen voor de ouders, natuurlijk oud maar 

goud! Iedereen haalde z’n laatste spullen en vertrokken naar huis. 

Josephine, Sabina, Nine 

Act as one 

groep 7 en 8  hebben de Act as one ge-

daan. 

Act as one is iets waar het over het kli-

maat gaat. 

vlak bij de graansilo en bedrijf airpack. We 

gingen naar een grasveld en moesten 

even wachten. Heel 

veel scholen uit Schouwen-Duiveland 

kwamen ook. 

later moesten we onze telefoon pakken 

en oortjes. 

Toen liepen we naar het stuk veld waar 

we het gingen doen. We pakten toen een 

karton met kleurtjes en cijfers 

er was een vrouw die vertelde over de 

watersnoodramp in 1953. Toen moesten 

we zitten. De man op het podium was Rob 

hij vertelde wat we gingen doen. We 

startten de app en toen klikten we op 

animatie 6 toen was er een vrouw die 

vertelde bijvoorbeeld 1. De burgemeester 

was er ook. Ook werden we gefilmd dat 

was wel super gaaf maar wel kort en toen 

liepen we weer naar school. 

Louise van B. 

Unit bovenbouw 



 

De burgemeester is langs gekomen. Hij 

heeft verteld wat hij allemaal doet. Hij is 

58 jaar oud. Hij heeft 1 dochter en is ge-

trouwd. Er wordt ook nog een kinderbur-

gemeester gezocht. 

yessin 

muziekles met juf muziek 

Elke vrijdag met juf muziek. Super leuk! Trompet, gi-

taar, trommel, keyboard maar jammer genoeg niet elke 

week want het is bijna voorbij. We gaan juf muziek mis-

sen, maar als uw kind het leuk vond kan die naar de 

popschool Zierikzee gaan.  

Gigi 

 

                             Sportdag. 

We gingen met groep 7 naar Laco. 

Omdat we sportdag hadden. 

Het was super leuk we gingen eerst handballen. 

Daarna hockeyen                                                                  

                            handbal 

We gingen een spelletje doen met handbal dat we met de bal naar 

iemand moest gooien en als de bal valt moet je opnieuw gaan tellen. 

Omdat je telt als de bal op iemands handen zit. 

Daarna gingen we met de juffen iets doen. 

De juffen moesten bij de goal staan. 

En wij moesten proberen om te scoren. 

Maar eerst moesten we om de pionnen rennen daarna moesten we de 

bal op het midden van een trampoline gooien.En we hadden teams.En 

volgens mij gingen we ook met teams handballen maar ik weet het 

niet zeker meer. 

Hockey 

Met hockey gingen we oefenen. 

Als eerst gingen we in groepjes. 

Daarna ging ik als eerst oefenen hoe je met de bal moest lopen en nog 

meer dingetjes maar die weet ik niet meer.Daarna moesten we probe-

ren om te scoren en een vrouw moest proberen dat we niet scoren. 

Daarna gingen we oefenen om met de bal om de pionnen te gaan en 

we moesten op een hoepel staan om de bal een rondje laten maken. 

Als laatste gingen we een wedstrijd doen. 

Van Louise Van Veelo. 



 

 

SMWO 

 

een keer kwam een man. van de SMWO 

die had met ons gepraat over de kinder-

burgemeester.dat we mogen kiezen over 

als je durft dat je kan presenteren. 

en zelfs ik ga meedoen want er zijn coa-

ches en dan moet je presenteren en als je 

wint  dan kan je één jaar burgemeester 

worden. snap je waarom ik heel graag 

mee wilt doen. het is mijn droom om een 

burgemeester de worden. 

en ook voor een jaar dus niet voor en dag 

of een uur dat zal ik gaaf. 

                  geschreven door  

                    jado & aisha 

 

Sportdag 

Op 24 Sept hebben groep 6,7,8 een sportdag gehad,om kin-

deren te laten zien dat sport belangrijk voor hun is. 

Groep 7 heeft Hockey Handbal gedaan. Bij de handbal kregen 

we een bandje waar je 3-4 maanden vrij er op kon zitten.bij 

Hockey gingen we proberen te afpakken en parkour  en toer-

nooitjes. 

We kregen erbij limonade,eierkoeken. 

We gingen weg om 11:00 

Siënna en Indi 

Op  schoolreisje waren we in Duinrell. 

Eerst 1:30 uur in de bus zitten, toen waren we eindelijk 

in Duinrell. Eerst verzamelen en dan verspreiden 

over het hele park. Je mag maximaal 5 euro meenemen 

en er waren heel veel snoepjes te koop. Er waren veel 

atracis en achtbanen, degene die het hardst ging was de 

falcon. we gingen met groep 7,8 en 6,7 en 8 vitruvio. Er 

waren veel coole achtbanen en attracties. En heel veel 

meer speeltuin, ballen zee, glijbanen en schommels. En 

de natste achtbaan was de Splash. En een tip als je in de 

splash gaat dan zou ik als ik jou was het doek over je 

heen doen. 

Waut en Xandor 

schoolreisje duinrell  

We gingen op schoolreisje.Toen moesten we heel lang in de bus zitten dat 

was gezellig, en we hadden heel veel snoepjes mee dus toen we het park 

in liepen waren we heel misselijk maar Zoë Guusje en Jara gingen toch in 

de achtbanen! Ohja wij ( Zoë Jara en Guusje)  zaten helemaal achteraan in 

de bus. Het was heel druk bij de ingang dus we moesten even wachten. 

Toen gingen we naar een tafeltje bij het speeltuintje, daar konden we onze 

tassen neerleggen.En toen mochten we het park in. zoë Guusje en Jara 

gingen als eerste naar de dragonfly daarna gingen naar de kikkerachtbaan 

en toen in de falcon. We zijn nog in veel meer achtbanen geweest maar 

dat is te veel om optenoemen. we hadden nog een lolly gekocht en een 

suikerspin. Dit was ons verhaal doei! 



 

 

De eerste weken in Vitruvio 4/5 was het best even wennen. We zijn gestart met 8 leerlingen: 4 in groep 4 en 4 in groep 5. 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 spel-

letjes te doen uit de Kanjermethode, te knutselen en door samenwerkingsactiviteiten te doen zoals het koken van jam en 

peertjes, en het maken van broodjes. 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 eer-

ste les topografie én we werken vanaf groep 5 met een heuse vulpen of fineliner in de schriftjes!  

Ook zijn we weer begonnen met de ‘specials’. We bie-
den op deze manier Vitruviotijd op een andere manier 
aan. Een deel van de Vitruviotijd, 2x per week, werken 
de kinderen o.l.v. een (vak)leerkracht binnen een be-
paald vakgebied. Deze momenten zijn verspreid over 
de week. Aan het begin van het schooljaar hebben de 
kinderen hun voorkeuren aangeven. Daarop zijn ze bij 
twee van hun voorkeuren ingedeeld voor een periode 
van ongeveer 10 weken. Het is de bedoeling om het 
schooljaar in meerdere periodes te verdelen, zodat de 
kinderen aan 4 - 6 verschillende activiteiten deel kun-
nen nemen, steeds weer uitgaande van de voorkeu-
ren. Dit zijn de onderdelen, waaruit gekozen kon wor-
den: Spaans, English drama, natuur, biologie, tekenen, 
textiel, schaken en techniek (w.o. LEGO Mindstorms). 
De overige uren van Vitruviotijd worden ingevuld met 
zelfgekozen onderwerpen, waaraan gewerkt kan wor-
den (individueel of in kleine groepjes) met als doel: 
onderzoeken en presenteren . 

Ook zijn de vakdocenten Engels, muziek en theater 
weer opgestart. €% 

 

Vituvio 



Tommy en Stefan vertellen over de opdrachten Het laatste Avond-

maal en Leonardo’s brug: 

Het was leuk en grappig om met Leonardo's ontdekkings kist  te wer-

ken want er zaten hele leuke dingen in en wij vertellen wat over  Het 

Laatste Avondmaal en Leonardo's brug. 

Het Laatste Avondmaal was leuk je moest de poppetjes die op het 

papier stonden uitknippen en opplakken op het papier met de ach-

tergrond er al op. We konden lekker knippen en plakken en daar 

houden we van  

En Leonardo's brug moest je met alleen wat stokken een brug bou-

wen dat was erg lastig maar ook leuk was ook erg leuk maar het was 

ook erg lastig om te maken. We gaven niet op en uiteindelijk lukte 

het wel met plezier en moeite. 

 

Tijn en Wessel vertellen over de opdrachten Spiegelschrift en Hefbomen: 

Ons project is Leonardo Da Vinci. De juf had een ontdekkingskist gehuurd en daar zaten allemaal opdrachten in en de twee 

leukste daaruit vinden wij (of te wel Tijn & Wessel) spiegelschrift en Hefbomen  de leukste en daar hebben we een stukje over 

getypt. 

SPIEGELSCHRIFT! 

Het was leuk en grappig. we moesten op papier van 1452 naar 1519 . Dit is de tijd dat Leonardo heeft geleefd. 

Als je naar links wou gaan, ging je naar rechts en als je naar rechts wou gaan ging je naar links en dat maakte het zo grappig. En 

we gingen Leonardo’s levensreis achterna maar dan op papieren. Dat vonden we zo leuk. En bij het doolhof was heel moeilijk 

want je moest bijna alleen maar in een boogje en dan meestal was je dan gelijk in een rechte lijn naar het einde. En dat maak-

te het zo moeilijk. En dat was ook leuk want dat maakte het uitdagender  En anders moest je alleen maar schrijven en dat is 

makkelijk. 

HEFBOMEN! 

Het was leuk en grappig.want we kregen allemaal spullen. Met die spullen moest je een hefboom maken. Het waren allemaal 

spullen om mee te klussen maar die spullen hadden we helemaal niet allemaal nodig en toen zaten we ongeveer 20 minuten 

te bedenken wat we daarmee kunnen doen en toen mochten we van de juf in de envelop kijken en toen kregen we een hint 

en toen wisten we het. Je moest  het touw vast binden aan het einde van de dikke stok en toen moest je een  stoel op zijn zij 

leggen en de emmer aan de stok hangen en moest je de stok omlaag duwen en dan lukt het. 

Het eerste Project waar we dit jaar aan werken is ‘Leonardo Da Vinci’. We kijken een serie over het leven van da Vinci, schrij-
ven verhalen over Mona Lisa en hebben een leskist gekregen waarin alle uitvindingen van Leonardo uitgelegd werden en door 
ons nagebouwd/ gemaakt mochten worden: 

Julia en Madelief vertellen over de opdrachten Helikopter/parachute 

en Portret tekenen 

We hadden de leskist van Leonardo da Vinci en daar zaten allemaal 

opdrachten in die je met twee personen kon maken. 

Het waren hele leuke opdrachten.Wij hadden de onderdelen heli-

kopter en portret tekenen. We konden niet overal het goede ant-

woord op vinden. Maar dat was het leuke aan de opdrachten die in 

de leskist zaten!!!  bij helikopter/parachute moest je Leonardo´s heli-

kopter na maken met papier in het klein.   

En bij het portret tekenen moest je je maatje na tekenen!! Alle op-

drachten gingen best goed en we hadden lol. 

 

Julia en Madelief vertellen over de opdrachten Architec-
tuur en Katapult 

Wij waren bezig met een leskist over Leonardo da Vinci 
en dat  was een opdracht en dan denken we over Hoe 
Leonardo dacht dus dan heb je projecten zoals hefbo-
men, katapult, Architectuur en een brug en helikopter/
parachute en nog een paar dingen.                    

We hadden het over Architectuur 

Wat hebben we gedaan: Je hebt stokken en elastiekjes 
nodig en dan maak je een bepaalde vorm en dan maak je 
een gebouw  

  

Hoe was het? Het was leuk en het was leerzaam want je 
moet goed kijken waar je alles moet doen en je kon er 
leuke dingen mee bouwen    

En we hadden het over katapult 

Wat heb je gedaan. je moest met een houten lepel en 
plankjes en veren en dan moest je met de houten lepel 
En een balletje en dan moest je er voor zorgen dat  hij 6 
meter de lucht in komt  

Hoe was het.  Het was grappig en je moest leuk bouwen 
en het was heel leerzaam. 



 Tekenen met oostindisch inkt                  

Door: Ziva Wijers 

Resensie:                  

Het is echt super 

leuk.                                        

Als je van tekenen houd, 

 raad ik je aan om het te doen. 

                                                       Wat ga je doen 

 

 

Werken met textiel. 

We hebben sinds dit schooljaar een nieuwe 
Vitruviotijd special: Textiel. We gaan aan de slag 
met haken, punniken, breien etc. We doen dit elke 
woensdag van 11:15 - 12:10 met juf Manon die 
ook dit schooljaar nieuw is voor vitruvio 678. We 
hebben er al 2 lessen op zitten en in die lessen 
hebben we pompons gemaakt, met die pompons 

hebben we dieren 
en bloe- men ge-
maakt. Volgende 
les gaan we leren 
haken.  

 

Lizzie 

Een nieuwe ronde “Specials”. 

                Special schaken 

                       By Jits van Uffelen & Elise Leijten.  

  

Wat is een special? 

Een special is een soort les met andere kinderen en er zijn meerdere 
specials. Je kan zelf kiezen bij welke special  je wil. Bij de special scha-
ken leer je schaken. Je begint op chessity en later ga je toernooien 
met anderen gevorderden doen. Chessity is een soort app waar je 
schaken kan leren. Je begint bij de pion en gaat steeds verder naar 
andere stukken. Soms krijg je een sticker en na een paar stickers kan je je examen doen van dat stuk en kan je een diploma krij-
gen. Na een paar minuten op de app ga je een potje schaken met de andere kinderen. De schaak meester is meester Fokko hij 
is heel aardig. 

                       Groetjes van Jits & Elise. :-) 

English Drama  

                       van Abbey v8 

 Yes, we hebben dit jaar weer voor het eerst English drama gehad. 

Het was anders dan vorig jaar. We hebben een nieuwe Engelse juf. 

 Juf Barbara, ze is heel aardig, alleen had ze nog nooit drama les gege-
ven. 

Daarom hebben een paar meiden die vorig jaar ook bij English drama 
zaten. 

grotendeels de les gegeven samen met de juf.. English drama is eigen-
lijk een soort van toneel alleen dan is het in het Engels. We hebben de 
eerste les met een thema gespeeld. Namelijk Leonardo da Vinci. We 
hebben een project wat gaat over Leonardo da Vinci. Met vitruvio dus 
hebben we het ook gedaan met english drama. 

We hebben dus ook een spel gedaan over leonardo. Er gingen twee 
mensen een verhaal verzinnen en wij moesten het uitvoeren. Eigenlijk 
waren wij gewoon mini leonardo. En tot slot hebben we nog het spel 
whoes gespeeld. 

Dat is een heel leuk spel waarbij je allemaal uitvoeringen hebt. 

Eigenlijk geef je een wind door met allemaal uitvoeringen die je kan 
zeggen. 

Groetjes abbey  



 

Natuur: Tiny Sea Forest. ( Gemaakt door Iris Joëla en Solveig) 

Vrijdag 15 oktober zijn we met de special natuur naar de opening 

van het Tiny Sea Forest geweest.  We hebben daar allemaal leuke 

activiteiten gedaan en daar gaan we nu over vertellen!    

Toen we daar aankwamen  liepen we daarheen en kwamen we 

aan bij een grasveldje, We werden naar een mevrouw gestuurd 

die ging vertellen waar iedereen ging starten. Wij zijn gestart bij 

het krabben vangen, we kregen allemaal een schepnetje om de 

krabben te pakken te krijgen (dat was niet zo makkelijk). We za-

ten aan de rand van de grevelingen en we hadden 2 krabben ge-

vangen ( eentje was dood ).  Na een tijdje werden we weer door-

gestuurd naar een andere activiteit, het waren allemaal verschil-

lende opdrachten  vogelspotten, je had een koker waardoor je 

onder water kon kijken en  dingen zoeken in het water. Ook weer 

na een tijdje gingen door naar het hoogtepunt: Het Tiny Sea Fo-

rest, we kregen een uitleg wat ze ermee willen bereiken, Ze willen 

eigenlijk een leefgebied voor dieren. We mochten daarom alle-

maal een steen in het water gooien! Als allerlaatste activiteit gin-

gen we dingen proeven uit de grevelingen, bijvoorbeeld kokkels 

en zeeslakken ( het klinkt vies maar het viel 

best wel mee ). Toen we daar mee klaar 

waren gingen we weer terug naar school we 

 

 

Buitenles Natuur     

Vrijdag 15 oktober had de natuurgroep buitenles bij de Grevelin-

gen.  

We mochten gaan kijken bij het gloednieuwe Tiny Sea Forest, een 

onderwaterbos.  

 Van bovenaf zie je niet veel, maar met bijv. Een onderwaterca-

mera is er veel te zien. Het reisje is gewonnen door de natuur-

groep van vorig jaar, dus mochten alleen kinderen van die groep 

mee. We moesten een stopmotion maken voor een wedstrijd, die 

we gewonnen hebben. We hebben krabben gevangen, met wei-

nig succes. Met het 2e onderdeel ging het beter. Met de verrekij-

kers hebben we veel dieren gezien, voornamelijk meeuwen. 

Vervolgens kregen we les over het Tiny Sea Forest, en we moch-

ten er zelf stenen en diertjes neerleggen. Toen was de proeverij 

aan de beurt. We hebben van alles geproefd, van zeewierboter 

tot de inhoud van allerlei schelpen. We hebben ook wat mensen 

geïnterviewd over dit uitje. 

 

Fynn: Ik vond het gewoon leuk 

Het leukste (en lekkerste) vond ik de Proeverij. 

Tygo: Het was lollig! 

En het was leuk om schelpen open te breken. 

Thijs: Het was wel ok, maar het was ook wel een beetje saai 

En het was heel grappig om zeer vieze schelpdieren te proeven  

Mila: Ik vond het wel leuk. 

Het beste was het krabben vangen 

Iris: Het was (heel) leuk, alleen ik heb een heleboel blauwe plek-

ken op mijn been. 

Het leukste was de Proeverij 

 

Het tiny sea forest  

 door Luuk. 

Creamix 

de Creamix is iets waar je eerst een kaartje invult 

met wat knutselwerkjes. dan  kan je bijvoorbeeld op num-

mer 1 een van die werkjes zetten.en nummer 2 en 3 zet je 

ook een werkje en dan lever je dat papiertje in bij de 

meester/juf. en die gaan dan kijken welk knutselwerkje je 

dan bij zit .en ze doe dat door te kijken wat op je nummer 

1 staat . maar dan kan het dat je bij iets anders zit dan bij 

je nummer 1 . dan was je eerste keuzen al vol .ik heb dat 

ook meegemaakt maar later vond ik het geweldig en wou 

dat anderen knutselwerkje niet meer. bij de creamix heeft 

iedere klas een knutselwerk bijvoorbeeld als ik bij kabou-

terbos zit en dat is in een klas van een van een andere 

leraar. dan ga ik als het Creamix is naar die klas om te wer-

ken aan het knutselwerkje . en trouwens nog de creamix is 

op vrijdag aan het einde van de dag na de ceramix mag je 

naar huis.  

dat was de uitleg van de creamix ik hoop dat jullie het leuk 

vonden . 

groetjes Kensi van v6. 



 

 

 

 

 
Meester Jelt`s theaterlessen 

 

=======================================================================================================  

Meester Jelt kwam binnen en hij begon meteen met een grappig spel waar we moesten raden wie hij is. We dachten dat hij 

Karel heette en 26 jaar was. Maar hij heette Jelt en hij is 19 jaar en hij is ook de zoon van juf Cathy de juf van muziek. De vol-

gende les liet hij ons een filmpje zien. Daarna moesten we een stukje bedenken 

en spelen over een probleem. Dat was heel moeilijk en grappig toen we het 

moesten laten zien aan de andere groep. Dat was heel grappig maar de twee 

boodschappen kwamen wel goed over.      

 

     

Wat doen we bij theaterles    

We doen allemaal leuke spelletjes die te maken hebben met theater. En dat is heel leuk en ook een beetje moeilijk. 

Door Jart Troost V6 

=======================================================================================================  

Theaterlessen van meester Jelt. 

Wat doe je bij de lessen? 

Nou tot nu toe hebben we nog maar 2 lessen gehad. De eerste les was een kennismaak les. En de tweede moesten we zelf een 

kort toneelstukje maken over een probleem en dat mensen daar aandacht aan gaan geven. Bijvoorbeeld het klimaat.  

Meester Jelt zelf.  

Meester Jelt is 19 jaar en woont in Amsterdam.Hij is de zoon van juf Cathy (muziek juf ).Hij geeft zelf les op een theaterschool. 

door Tygo. 



Hallo! Onze namen zijn Jack en Emmely en wij hebben een aan-
rader voor in vakantie/attractiepark duinrell! het is namelijk het 
schaduw huis want hier kun je je schaduw 
laten hangen. Eerst komt er namelijk een geluid maar wees niet 
bang, want het is een speciaal licht wat schaduwen kan laten 
hangen op de muur.Om dit te doen moet je voor de muur 
staan.Je kunt met het licht van je zaklamp/telefoon/iphone din-
gen tekenen of schrijven zoals je op de plaatjes ziet. Wij hebben 
er in gezeten in dit kleine eng kamertje, maar het was minder 
eng dan we dachten.Wees niet bang, als je DURFT OM BINNEN 
TE GAAN... 
DOEI!     DOEI! 

Schoolreisje Duinrell 

In de bus was het leuk/druk… Het was echt een kippenhok met heel veel snoep! Het 

was echt alleen rustig als de buschauffeur sprak. We gingen dus naar Duinrell en dat 

is ongeveer 1,5 uur… 

Ja best lang dus. In ieder geval toen we er EINDELIJK WAREN, 

gingen we eerst het park verkennen en toen splitste we onszelf op. 

Quinten, Luuk, Sepp & Hayden gingen in de falcon. Yfke, Sebastiaan & ik (Fynn) gin-

gen in de dragon fly & friet eten! Dat was leuk maar ook een domme keuze want toen 

raakte we elkaar kwijt… (De rest van de dag!) Uiteindelijk raakte ik Yfke en Sebas 

ook  kwijt. En toen was ik alleen… Ik stelden een nieuw groepje samen: Evan, Luuk, 

Jart & ik. Ik ging nog 2 keer in de dragon fly. En met hetzelfde groepje in de splash! 

Dat was LEUK! Zeker een aanrader! Ik heb ook uit automaten fidget toys gekocht.  

HET WAS EEN SUPER LEUKE DAG!!! 

            :          

‘Ik ben Jeremiah, en wil wat vertellen over het schoolreisje naar Duinrell.   

Ik wist niet echt waar ik over ging schrijven, dus ga ik een aantal attractieswaar ik in ben geweest 

beoordelen.’ 

‘Als eerste mijn favoriet maar ook wel een van de engste. De Wa-

terspin. De Waterspin was een grote schommel. die heel hoog. 

maar ook over de kop slingerde. 

Hij maakte nare draaien maar hij bleef leuk en spannend + adre-

naline vol.’ 

‘Een van de populairste attracties en 1 van de leukste is en blijft, 
is de Falcon. De Falcon ging eerst heel stijl omhoog, en toen keihard naar beneden. Er zaten 3 loo-
pings, 2 scherpe bochten en 1 helling. Hij was spannend, maar toch geweldig.’ 

 
Vliegen, loopings. Je denkt gelijk aan Wild Wings. Wild Wings is een populaire attractie in Duinrell. Het was een stang met 

vliegtuigjes eraan. Ik was vliegtuig nummer 2, Duitsland, Je draaide rond en moest zoveel 
mogelijk loopings maken. Dat kon je met je vleugels. Alleen jammer genoeg was de be-
sturing lastig en kon ik er amper bij.’ 
 
Dit was mijn recensie. Ik vind het een leuk attractiepark. Ik raad het zeker aan en geef 
het een 4,5.’ 

Ik ben Joris en dit is mijn schoolreis naar Duinrell 
  
Duinrell is een pretpark met een camping en het tikibad 
Jammer dat we er niet in mogen in het tikibad 
Ik vond het niet leuk dat me groepje me alleen liet voor een half 
uur 
Maar voor de rest vond ik het leuk vooral waren mijn favorieten 
Wel de botsauto's de superroetsj 
De superroetsj is een hele grote attractie het is soort van glijbaan  
Maar Dan anders 

Wij waren op schoolreisje naar Duin-
rell. Ik ging met mijn groepje eerst in de 
monorail, die rij was ZO lang maar we 
hebben het toch maar gedaan. Trou-
wens, dat bleek zo eng te zijn dat ik blij 
was toen ik er weer uit was. Het was 
niet heel eng maar je hing midden bo-
ven een rivier dus dat vond ik wel eng. 
Hugo: Ik wou nog met Stian in de Fal-
con maar die bleek te eng te zijn, dus 
wij wouden in een andere alleen... Te 
lange rijen. En ik wou nog met Stian en 
Jits in de Splash, ze wouden wel in de 
splash maar niet in de lange rij. Ik wel, 
want hij leek mij echt heel cool. Hugo 
en ik (Stian) zijn nog in de botsau-
tootjes geweest en die waren leuk. 
                                   En toen moesten we 
alweer naar huis. 
Stian en Hugo. 



schoolreis duinrelldonderdag 14 oktober 2021 
Ilian: donderdag 14 oktober 2021 was er een schoolreis naar duinrell, er waren een heleboel leuke attracties bijvoorbeeld de 
aqua swing (zweefmolen), 3 achtbanen: de kikkerachtbaan, de dragonfly en de falcon een rodelbaan een reuzenrad en nog 33 
andere attracties of shows. we gingen ongeveer 8:45 weg en kwamen rond 10:00 aan. we moesten om 14:45 weer verzamelen 
en om 15:00 zaten we in de bus en om 17:15 kwamen we weer aan op school, iedereen werd opgehaald en toen gingen we 
allemaal weer naar huis. je mocht ook nog 5 euro meenemen en daar heb ik een speelgoedautootje en een stuiterbal van ge-
kocht, ik heb van coen ook nog een zuurstok gekregen :) 
 
Raf: het was super leuk, ik heb samen met thijs eigenlijk alle enge dingen gedaan zoals de Falcon, de Dragonfly, de Waterspin, 
de Mad Mill, de Wild Wings, Kikkerachtbaan ik vond de de falcon het leukste en de Waterspin het spannendst en hij deed ook 
een beetje pijn bij je benen als je op ze kop hing  omdat de beugel heel strak zat dus dan hing je aan je benen.   
op de terugweg zaten we achter jack en hij deed heel vervelend. 
 
Finn:  Ik vond het een leuke schoolreis. Maar in de bus anderhalf uur vond ik wel minder.  
IK WERD GEK IN DIE BUS letterlijk iedereen schreeuwde door elkaar in die bus heen en terug. In het park dacht ik ik ga een 
keer in een achtbaan  
maar ik vond het het al eng in de kikkerachtbaan. En die hoort niet eng te zijn.  Ik ben nog  
2 keer in de botswagentjes geweest. En nog door het park gekeken. Er waren veel achtbanen. Maar daarna moesten we weer 
naar huis.  
 
Casper: Op donderdag 14 oktober was er voor het eerst sinds 2 jaar een schoolreis(door corona). De schoolreis ging naar duin-
rell. Het was wel best lang rijden, 1:30 maar dat was niet zo erg. Ik heb juist veel snoep gegeten. Op het park waren veel 
attracties. Bijvoorbeeld de Falcon, of de dragonfly. Ik ben in de Rodelbaan geweest, de kikkerachtbaan en de Botsauto's. Toen 
heb ik nog snoep gekocht en van de glijbanen geweest en toen moesten we rond 14:45 weer verzamelen en zijn we om 15:00 
weer in de bus gestapt. Om 17:15 kwamen we weer aan op school en toen was de schoolreis afgelopen.  

Schoolreisje naar : Duinrell 

Nou wij zijn Quinten, Sepp en Sebas en wij zijn op schoolreis geweest naar Duinrell. 

Duinrell is er al 85 jaar. Al in 1646 stond er in Wassenaar een boerderij: Boerderij Duinrell. Er hoorde een groot landgoed bij dat zich 

vanaf 1935 ontwikkeld heeft tot het vakantie- en   

attractiepark waar inmiddels ruim een miljoen bezoekers per jaar van genieten. 

Quinten: Ik Vond het leuk, Mijn lievelings attractie was de Falcon 

het was heel leuk er waren meerdere attractie die mijn aandacht trokken, ik vond het wel jammer dat we elkaar kwijt waren maar 

het was alsnog een geslaagde dag 

Sepp: ik vond het stom ik was een euro kwijtgeraakt er was wel iets leuks 

het was een attractie de Falcon en schip Ahoi en volgens mij heten het  

de water swing en de falcon was eng maar ik schreeuwde niet ik wou in het tikibad maar dat mocht niet 

Sebas: Ik vond het leuk, Mijn lievelings attractie was de Brutus Wat ik niet zo leuk vond was dat we ons groepje kwijt zijn geraakt. 

ons groepje is in deze attracties geweest op het vlot geweest, we zijn in de Eeuwig Brandende kaars geweest,Aqua Shute ,schip 

Ahoi,Dragonfly,Falcon,toilet,schaduw huis,Brutus,Speeltuin,Splash,Aqua Swing,Wiebelbrug,Glijbanen   

 

Schoolreis 
Donderdag 14 Oktober gingen we op schoolreis naar Duinrell! We moch-
ten zelf onze groepjes kiezen. Ik zat met Elise, Joëlla, Kensi, Mila en Sol-
veig. Eerst aan het begin waren we een beetje aan het ruziën. We wou-
den in de kikkerachtbaan maar daar was een hele lange rij. Dus toen 
gingen we in de botsauto´s. Dat was heel leuk. Daarna gingen we in de 
aqua swing. Dat was super leuk. Dat was mijn favoriet. 
 
Daarna wouden Elise, Joëla, Kensi en Mila in een achtbaan de Dragonfly. 
Dus Solveig en ik gingen rondlopen. Toen had ik geld uitgeven aan wat 
fidgets. Toen de rest klaar was in de Dragonfly gingen we naar de ballen-
zee. Toen was de tijd all over. Dat was de schoolreis van mij. 
Joscelyn V7 


