
Beste ouders, verzorgers en kinderen 

Het eind van 2021 verliep weer iets anders dan de 
planning, maar gelukkig hebben we er nog een  
feestelijk tintje aan kunnen geven.  
Een heerlijk en gezellig kerstontbijt op  
woensdagmorgen en een leuke verkleedpartij op 
vrijdag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het hele team wensen we iedereen  

 

 

 

hele fijne kerstdagen, 
een mooie  

jaarwisseling en een 
goed begin van 2022 
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Portfolio 

Eind vorig schooljaar hebben we het portfolio geïntrodu-
ceerd bij de kinderen en de ouders van Binnen de Veste. 
Begin dit schooljaar zijn we er ook mee gaan werken in de 
groep. Iedere week wordt er aandacht gegeven aan de ik-
doelen, de doelen voor hun leerwerk, hun “trots op” werk 
en het welzijn van de kinderen op school. 

In januari en februari gaan de kinderen zelf aan de slag met 
het invullen van hun portfolio. 

 

NPO gelden en Inhaalsubsidie 

Dit jaar is er vanuit de overheid geld/subsidie gekomen naar 
de scholen. Dit geld is in te zetten om extra hulp te bieden 
aan de kinderen die het nodig hebben. 

De inhaal-subsidie was te gebruiken van augustus t/m de-
cember 2021. Als school hebben we hier extra inzet van 
onderwijsassistenten voor gefinancierd en extra materialen 
zoals leesboeken en spelletjes voor aangeschaft. 

 

Het NPO-geld is voor 2 jaar aan de school toegekend. Hier-
onder een aantal zaken waarvoor we dit geld hebben ge-
bruikt voor dit schooljaar: 

• Extra inzet van een onderwijsassistent in de onderbouw 
om te helpen bij de grote groep 1-2. 
• 1 ochtend per week een leerkracht om kinderen te  
begeleiden bij het werken met de Kernvisie-methode, waar-
bij vooral kinderen met spellingsproblemen geholpen wor-
den. 
• Vanaf de herfstvakantie is er 1 leerkracht ingezet om extra 
coachgesprekken met kinderen en/of leerkrachten te hou-
den. Hierbij gaat het vooral om kinderen extra te “zien”. 
• Extra inzet van onze schoolhond Joep om kinderen te be-
geleiden. 
• Extra ontwikkelingsmateriaal 
• Een stukje van deze gelden is gebruikt om de formatie 
voor 3 units te kunnen blijven realiseren. 

Als u hier vragen over heeft kunt u deze altijd aan ons voor-
leggen. 

ALGEMEEN 



Schoolbibliotheek  

Vanuit de werkgroep Boekenstart hebben we tijdens 
de kinderboekenweek weer een heleboel mooie, 
nieuwe boeken voor in de schoolbibliotheek mogen 
aanschaffen!  

Maar ook na de kinderboekenweek hebben we ons 
ingezet om nieuwe tutorboeken aan te schaffen 
voor de onder- en middenbouw, en we hebben voor 
alle leeftijden boeken gekocht die te maken hebben 
met diversiteit. Zo hebben we onder andere boeken 
met de thema’s lhbtiq+, verschillende gelovige ach-
tergronden, boeken over kinderen met een handi-
cap, kinderen die gevlucht zijn uit hun geboorteland 
en boeken over sterke vrouwen uit de geschiedenis.  
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Schooltuin 

Momenteel is het rustig en nat in de schooltuin. 
Toch wordt er achter de schermen al weer nage-
dacht over het komende seizoen.  

Zeeuwland sponsort de aanplant van fruitbomen. Er 
zijn verschillende fruitbomen besteld. Het gaat dan 
om een appel-, peren-, pruimen-, kersen- en perzik 
boom. 

Daarnaast heeft Zeeuwland een wormenhotel voor 
in de schooltuin besteld. Hierin kunnen we niet al-
leen het tuinafval van onze eigen tuin kwijt maar 
ook het groenafval van bewoners uit de omgeving 

kunnen we hierin verzamelen. De compost die hier-
uit ontstaat kunnen we gebruiken voor in de school-
tuin en er komt minder afval in de containers. 

Verder Is er een ouder die ons meer kan vertellen 
over verhoogde teelt. Door een optimale voedings-
bodem te creëren, komt er een betere opbrengst en 
is er minder onkruiddruk. Hiermee gaan we komend 
voorjaar een stukje experimenteren.  
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Schoolhond 

De zogenaamde schoolhond Joep is al geruime tijd een 
bekend ‘gezicht’ op school. Elke woensdag ochtend is 
hij aanwezig in één vaste groep. Voor veel kinderen is 
zijn aanwezigheid een waardevolle aanvulling. Joep zal 
op donderdag ochtend ook twee uur aanwezig zijn 
waarin hij een specifieke rol op zich neemt onder bege-
leiding van Frauke Kneepkens. Als eerste zal aandacht 
besteed worden aan algemene omgangsregels met 
honden. Frauke zal samen met Joep elke klas apart be-
zoeken in overeenstemming met de betreffende docen-
ten. Kinderen ontmoeten in het dagelijks leven veel 
honden, aangelijnd, maar ook los van de lijn. Het ge-
drag van kinderen heeft invloed op de hond. Hierin ont-
staan mooie interacties, maar niet zelden gaat een wis-
selwerking gepaard met spanning bij het kind én/of de 
hond. De kinderen krijgen praktische handvatten waar-
mee zij leren wat zij beter wel/niet kunnen doen in aan-
wezigheid van een hond.   

Wat kan de schoolhond nog individueel voor een kind 
betekenen? 

 

 

 

Als schoolhond kan Joep stap voor stap doelen realise-
ren afgestemd op de behoeften van een individueel 
kind. In de eerste plaats nodigt de hond uit contact te 
maken. Waar extra aandacht veelal een beladen gevoel 
kan geven, voelt de hulp van een schoolhond meer 
luchtig en speels. Een hond is puur, heel eerlijk en zon-
der enig oordeel belast. Hij maakt geen onderscheid 
tussen kinderen. Honden geven terug wat zij aangebo-
den krijgen en reflecteert op deze manier naar eigen 
handelen. Er zijn veel overeenkomsten te vinden in 
communicatie, maar ook in de manier van denken tus-
sen kinderen en honden. Met name zal gewerkt worden 
aan zelfvertrouwen van kinderen, maar ook door-
zettingsvermogen, assertiviteit en het overwinnen van 
angst. De hond biedt troost en kan ingezet worden om 
met meer vertrouwen een leerkracht te delen in wat er 
omgaat in het kind. De doelen die kinderen behalen 
met de schoolhond zullen als vertaalslag weergegeven 
worden in hun eigen leerdoelen. De betreffende docent 
heeft daardoor wellicht een ingang gevonden om ver-
dere stappen te kunnen maken .  
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Thema: Mijn Lichaam 

In de onderbouw werken we met thema’s. Elke the-
ma duurt ongeveer 3 weken. Natuurlijk hebben we 
de afgelopen tijd over Sinterklaas en Kerst gewerkt. 
De foto’s hiervan hebben jullie op Parro voorbij zien 
komen. Een iets minder belicht, maar zeker niet 
minder leuk, thema dat we ook behandeld hebben 
is: Mijn Lichaam. Tijdens dit thema leerden we een 
heleboel over ons eigen lichaam. We weten nu bij-
voorbeeld zelfs wat kraakbeen is. Daarnaast oefe-
nen we natuurlijk ook hele andere vaardigheden. 
Kijk maar eens naar de foto’s. Daarop zie je hoe we 
samen aan een opdracht werken en onze fijne mo-
toriek oefenen. Met wattenstaafjes plakken is echt 
heel erg lastig, hoor! De opdracht om samen een 
lichaam in elkaar te zetten was ook heel leuk. Hierbij 
moesten we een groepje maken met kinderen uit 
alle groepen. Dit hoort echt bij ons als Daltonschool. 
Kinderen oefenen met samenwerken en samen ver-

antwoordelijkheid nemen. Dat is soms nog best wel 
lastig. Zeker als je als groep 3 leerling ineens de ver-
antwoordelijkheid krijgt om een groepje aan te stu-
ren. Maar wat doen ze het goed en wat zijn we trots 
op deze club! 

Schoolkrant 

BINNEN DE VESTE 

Kerst 

2021 
Onderbouw 



Voor de Kerstvakantie hebben we de lokalen van de 

onderbouw opnieuw ingericht. Het  grote lokaal 

wordt nu gebruikt voor de instructielessen van 

groep 3. Beide lokalen worden door alle kinderen 

gebruikt om te spelen en te werken. We hebben 

hiervoor gekozen omdat we op deze manier de 

groepen 1,2 en 3 meer kunnen laten samenwerken. 

Ook geeft deze inrichting meer rust en overzicht. 

Het was de eerste week nog even wennen, ook voor 

de juffen en meester! Maar de kinderen konden de 

materialen en hoeken weer snel vinden, en het was 

snel duidelijk hoe en waar ze konden spelen/

werken. De komende weken gaan we de hoeken 

nog wat uitnodigender aankleden zodat er nog fijner 

gespeeld kan worden!  
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Kanjertraining  

Wekelijks hebben we een leuke les van Kanjertrai-

ning. Naast het dagelijks gebeuren binnen de groep 

waarin de Kanjerregels ook terugkomen, besteden 

we ook tijd aan de lessen binnen deze methode . 

Afgelopen weken hebben we het gehad over de 

verschillende petten (witte pet, rode pet en zwarte 

pet) die je kunt hebben. Hierbij konden de kinderen 

heel goed aangeven welke pet zij zelf op hebben. 

Ook hebben we het gehad over de Motor en de ben-

zine. Dit hebben we uitgespeeld in de groep. Wan-

neer je dan ook geen aandacht geeft aan dit gedrag 

van kinderen , blijkt dat het ook eigenlijk ook hele-

maal niet zo leuk is. Ook de spelletjes van de Kanjer-

training vallen goed in de smaak. We hebben de 

afgelopen periode spelletjes op het gebied van ver-

trouwen gedaan.  

TAAL 

We hebben de 
afgelopen periode, tijdens de taalmomenten, meer aandacht 
besteed aan het maken van verhalen. Deze stonden eerst in 
het teken van Sinterklaas en later werden het verhalen rond-
om Kerst. 

Alleen of met een maatje hebben de kinderen stelopdrachten 
gemaakt. Ook de opbouw (inleiding, kern en slot) kwam aan 
de orde. Het maken van zinnen met een hoofdletter aan het 
begin en punt aan het eind, was best lastig.  

Eerst je verhaal typen op je Chromebook en daarna met een 
maatje punten en hoofdletters toevoegen, is een prettige 
werkwijze. Ze leren van elkaar en je ziet ze met sprongen 
vooruit gaan. Leuke ervaring!! 

Het coöperatief leren passen we ook bij de taallessen uit het 
boek toe. We leggen de nadruk op de actieve taal, waarbij ze 
zelf talige oplossingen bedenken. 

 

 

 

 

 

 

FAQTA 

Dit is een methode voor wereldverkenning, waarbij Aardrijks-
kunde, Biologie, Geschiedenis en Natuurkunde geïntegreerd 
worden aangeboden. 

Deze periode gaat het over Weer en Wind.  
Dit thema bestaat uit vier delen: 

• Is wind gevaarlijk? Is het ook leuk? 

• Wat is wind? Hoe hard waait het? Hoe kun je wind 
meten? 

• Waar komt wind vandaan? 

• Wat kun je met wind doen? 

Met filmpjes op het digibord worden de lessen ondersteund 
en de kinderen hebben een doe-boek met allerlei opdrach-
ten. 

Het gaat bv. over de Watersnoodramp van 1953, de waterke-
ring, kitesurfen, vliegeren, windenergie, proefjes met wind 
etc. 

Via allerlei uitdagende en leerzame werkvormen krijgt dit 
thema vorm. Kinderen ervaren deze lessen als heel zinvol, 
maar ook plezierig. 

Schoolkrant 

BINNEN DE VESTE 

Kerst 

2021 
Middenbouw 



 

 

Algemeen 

De afgelopen periode hebben we met Faqta ge-
werkt over het klimaat d.m.v. het thema natte en 
droge voeten. Hierin was ook een stukje geschiede-
nis bij de Egyptenaren meegenomen en een stukje 
over de IJstijd. We hebben het onder andere gehad 
over hoe het komt dat er verschillende seizoenen 
zijn, verschillende klimaten en hun kenmerken en de 
gevolgen van veranderingen in het klimaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De muzieklessen zijn helaas weer afgelopen. We 
hebben de afgelopen weken kunnen genieten van 
onder andere trommels, violen, trompetten, een 
accordeon, een klarinet, dwarsfluiten. Het was erg 
leuk om te zien hoe de leerlingen dit oppakten en 
ermee aan de slag gingen. 

Tussendoor hebben we broodjes gebakken om onze 
zelfgemaakte jam uit te proberen. Voor de moestuin 
was het helaas geen weer, daar gaan we rond het 
voorjaar weer mee aan de slag. 

Tijdens de creamix zijn de leerlingen met verschil-
lende activiteiten aan de slag geweest. 
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muziek 

Elke vrijdag gingen we naar de BSO 

om muziekles te krijgen. Dat was leuk 
ik speelde met de blokfluit, trompet, gitaar, trom-
mel, lokalili 

en alles had ik geprobeerd. We moesten altijd 
even luisteren. Maar ik kon niet wachten tot ik 
mocht beginnen. Toen ik hoorde dat we niet meer 
gingen. Was ik niet blij :[  

Jado 

 

 

 

 

 

 

 

Surprise 

Met sinterklaas gingen we surprises op school 
doen.  
Sinterklaas kwam ook nog langs en de pieten gooi-
de pepernoten, schuimpjes, hartjes& taaitaai. 
We hadden de vorige dag al de tafels en stoelen in 
een kring gezet met de tafels in het midden daar 
lagen we de surprises op. 
We hadden een dobbel steen en we gingen om de 
beurt en toen gingen we dobbelen (dobbel spel). 
We hadden op het bord van de dobbel steen bete-
kenissen van welk cijfer je gooit. 
We hadden op het digibord een nep kampvuur. 

We maakte foto's van de mensen  
die hun surprise kregen. 

Siënna en Jara 

 

 

Bovenbouw 



Juf Leontien heeft een nieuwe baan en gaat ons he-

laas verlaten. 

De tekenkunsten zijn van Louise v B, Louise v V, 

Jado, Jinan, Riam en Aisha. 

Surprises 

Op 3 december hadden we surprises de groot-
ste was van Isa en voor Joeri het was een chari-
zard. De langste surprise was die van Nine voor 
Yessin het was een Broccoli. De kleinste was 
van Indi voor Jara het was een rekstok met een 
piet erop. De raarste was van Nine en voor 
Yessin het was een Broccoli. de een na grootse 
was van  Josephine en voor Kay het was een 
game controller. 

Juf Eun Ji had Luuk en het was een voetbal-
doos. Jara had Xavi en kreeg een judo poppe-
tje. Voor de rest gingen we spelletjes spelen 
zoals Uno en toen gingen we naar huis. 

Luuk Xavi Joeri 

 

Joep 

Joep is een lieve hond, hij is heel goed in luiste-
ren. 
Hij komt elk jaar met zijn baasje even kijken en 
dan gaat het baasje dingen over Joep vertellen. 

En soms moeten we aan Joep voorlezen en 
snoepjes geven. 

Joep mag vrij door de school lopen, Joep is wel 
best vaak bij Juf Annet en daar blijft hij meestal 
slapen. 

Joep is 2,5 jaar oud, Joep is een Labradoodle. 

Yessin, Jaime en Kay 
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kerst 

Wij hadden woensdag 15 dec kerstontbijt. 

 Het was super leuk. Want we zaten met z'n allen. 

De meiden zaten bij elkaar en de jongens zaten bij 

elkaar.Het eten was super lekker en het was 

leuk.Maar jammer genoeg moesten we nog wer-

ken.Maar rond half 11 mochten we kerstkaarten 

kerst        maken,voor oude mensen die in een ver-

zorgingshuis wonen. Het zijn kaarten waar een wens 

in zit voor kerst. het kerstdiner kon helaas niet door-

gaan.We hadden levo en dat was leuk .Want daar 

mochten we doosjes vouwen en knippen en je wens 

er in stoppen. Het was een SUPER leuke dag! 

Van Nine, Waut, Cas en Luuk 

 

 

 

 

 

 

kerst 

Op 15/12/2021 hadden we kerstontbijt. Want 

vanwege corona kon er geen kerstdiner zijn. 

Dat was wel jammer, maar het was wel heel 

leuk. De tafels waren in rijen gezet. En aan he 

einde van de dag gingen we kerstkaarten ma-

ken. En toen gingen we naar huis. 

Zoë 
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Kerst 

Normaal doen we elk jaar een kerstdiner, maar dit jaar 

gaat het niet door corona. Vaak moesten wij dan zelf 

eten of drinken meenemen dat werd gekozen door een 

bord, dan mocht je zelf kiezen wat je wilde maken, 

maar als het vol zat dan kon je dat niet meer maken. Elk 

jaar was het gezellig, twee jaar geleden deden we zelfs 

een bingo. Nu zijn het alleen maar kerstversieringen in 

de klas en heel veel kerstliedjes luisteren maar mis-

schien kunnen de meesters en juffen zelfs wel een 

kerstontbijt in alle klassen regelen. 

 Gemaakt door Cas en Renger 

 

 

 

 

 

Gym 

Bij het gymmen 

kan je lekker klimmen…. 

En MultiBall doen we graag 

daarna knort je maag. 

Soms ook hockey 

natuurlijk wel met een stokkie. 

Als we dan bezig zijn 

dan heb je niets aan je brein. 

We fietsen naar Laco 

en sommige eten dan thuis een taco. 

Een paar fietsen mee naar school 

bij voetbal is t een goal. 

gemaakt door Saskia en Nore 

Gym 

Gymmen is gezond want je sport en je beweegt 

veel meer dan in de klas en op het schoolplein. 

Het is heel gezond voor je lichaam. Er zijn veel 

dingen te doen als je aan het gymmen bent zoals 

handbal, estafette, trefbal, apenkooien enzo-

voort. Wij vinden gym zelf heel leuk. En het leuk-

ste vinden we apenkooien en trefbal.     

Rens en Breston 

 

Gym 

- Bunkerbal: Bunkerbal is een soort trefbal. Je 

moet mensen af gooien om geld te krijgen. En 

dan ga je naar de winkel en dan kan je spullen 

kopen. Voor je bunker en dan steeds meer en 

dat is het eigenlijk wel. 

~MULTIBALL  

Multiball is een spel waar je 2 verschillende 

teams hebt. Er is een dubbelsteen. De dobbel-

steen bepaalt hoeveel mensen er in het spel 

gaan. Er zijn verschillende ballen. Zoals hockey, 

trefbal, voetbal en soms basketball. Je hebt 2 

minuten om het bepaalde spel te spelen. 

- Trefbal 

Het is een spel waar je mensen moet afgooien. 

het spel eindigt pas als alle tegenstanders af 

zijn.Als je af bent moet je naar de tegenstanders 

kan omdat je dan van achteren kan afgooien. 

Maar als je iemand afgooien mag je weer terug. 

              Jason, Mees, Finn 
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Kerstgedicht!  

Kerst is de mooiste tijd van het jaar, 

gezellig met z'n allen bij elkaar. 

Kerst is niet zomaar een feest. 

Het is een bepaalde wens, 

Gedachten, een warmtevol feest. 

Kerst is voor iedereen, 

Niemand in de kou alleen. 

Kerst is vreugde en geluk 

Geen tijd voor zorgen of vervelende dingen, 

Het is tijd om bij de kerstboom 

Gezellig, kerstliedjes te gaan zingen. 

Een mooie boom rijk versierd, 

De lichtjes aan, een mooie tijd breekt aan, 

Voor iedereen die ongelukkig is 

Steken we een kaarsje aan!! 

Gemaakt door: Sebastian, Lars en Fay! 

 

 

Langzame chromebooks 

De internet is sloom omdat er veel mensen er 

tegelijk in willen loggen. 

Je hebt gewoon geduld nodig en als het nog 

steeds niet laat over een paar  minuten, ga naar 

de Juf/Meester, om te zeggen dat hij niet wil 

laden. 

Tip 1: Schakel je chromebook niet uit, want dan 

gaat het langer duren. 

Tip 2: Heb geduld en probeer iets anders te doen 

dat de juf oké vind.  

Tip 3: als het over 15 minuten niet geladen 

is, vraag aan de juf of je een andere kan pakken 

of schakel hem uit.           

Jente       

 

Kerst  

We vieren de mooiste tijd van het jaar, als is het 

een beetje raar, iets minder dichter bij elkaar. 

Maar wie zich verheugd wij staan voor je klaar, 

voor wie nieuw is op de wereld 

voor wie wijzer is wij weten het wel, hoop voor 

de mensen dat het leuk en gezellig wordt. 

Bewaar je cadeaus goed als het nou groot of 

klein is, mijn wensen zijn al klaar. Het allerliefste 

wat jij zou willen is vriendschap en familie. 

Dat alle sterren ook voor jou mogen schijnen!  

Laat jouw beste lieve kant zien, en maak er een 

gezellige en leuke kerst van. Witte vlokken dan-

sen en schittert als ze jou zien. De zon gaat weg 

de sneeuw komt dus pak alles maar. 

Ik wens jullie een fijne kerst krijgen.          Layla 
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Surprise Sinterklaas 

Sinterklaas viert iedere school wel. Heel de klas 

staat dan vol met surprises. Wij zitten zelf op de 

Binnen de veste. Wij vinden het een super leuke 

school. Wij gaan volgend jaar naar de pontes. Daar 

hebben we zin in maar we gaan deze school wel 

missen. En ook de feesten en surprises en de rest 

van sinterklaas. Wij doen het elk jaar in een kring 

met onze eigen klas dan gooien we de dobbel steen 

en bij elk getal hoort er een opdrachten bij.  

1 Pak een surprise  

2 Pak kleinste surprise 

3 Zing een liedje en pak een surprise 

4 Pak de grootste surprise 

5 Gooi nog een keer  

6 Juf of meester pakt een surprise 

                                                        Gemaakt door Stacey 

surprise 

Vrijdag gingen we surprises doen.  

Er waren heel veel surprises, en we gingen het 

dobbelspel doen. Dan moet je gooien met een 

grote dobbelsteen,en dan staat het op het 

bord wat het betekent. Het was super leuk en 

gezellig.  

Er was een heeeele grote surprise en ook veel 

kleine. Wij waren een van de eerste die ons 

surprise kregen. 

      

          Isa&Zorra 
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Creamix 

De creamix is voor de kinderen vanaf groep 5 tot 
groep 8. 
Groep 5 gaat dan naar de klas van meester Jan-Jaap. 
(In die klas zit groep 678) 
Daar kun je kiezen uit een paar onderdelen 
zoals "Creatief met herfstbladeren" of: "knikkerbaan 
maken" of: "Skaten" enz.  Om de paar weken verande-
ren de onderdelen en kies je daaruit wat je het liefst 
doet. 
De creamix is erg leuk en de allerleukste ronde vond k 
tot nu toe  

"Creatief met herfstbladeren". 

Door: Julia 
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Specials! 

Specials zijn vakken die je op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag kan doen. Dit valt onder Vitruviotijd. Je krijgt 
een blad van de verschillende specials van de juf en daarop 
geef je aan wat je top drie is van wat je het liefst wil gaan 
doen. 

Maandag is er spaans en de special spaans is een extra spe-
cial 
en op maandag is er ook nog techniek 
en op dinsdag is er schaken 
woensdag is er textiel en tekenen 
donderdag is er natuur en engels maar bij engels zit nie-
mand van onze klas. 
en op vrijdag is er geen special 
 Een paar weetjes over mij: 
ik zit bij schaken, spaans en textiel 

Schaken! 
schaken is best wel moeilijk 
maar als je er een paar weken 
oefent dan kan je het wel. 
De pion mag als eerst 2 stapjes 

en als je de pion voor de tweede  keer wilt zetten dan mag 
je hem 1 stapje zetten en dat geld voor 
elke pion 

De toren mag alleen vooruit en rechts en 
linksHet paard mag eentje schuin en dan 2 
vooruit   

De loper mag alleen schuin 
De koning mag elke kant op maar wel één stapje 
De koningin mag ook elke kant op maar dan heel veel stap-
jes 

Spaans! 

Spaans is ook moeilijk maar je moet het wel kunnen als je 
naar spanje gaat zoals mij. Na een paar weken kan je het 
wel net als schaken. Wat doe je bij Spaans?. Je leert Spaans 
praten bijvoorbeeld soy Wessel. Dat betekent ik ben Wes-
sel. Je moet ook opdrachten maken in het spaans 

Textiel! 

Textiel is makkelijker dan je denkt 
Wat doe je bij textiel?  
Eerst ga je een pompon maken. Dat moet zo 
gebruiksaanwijzing en voorbereiding 
Eerst knip je twee dunne rondjes van dun karton met een 
gat er in. Dan leg je ze op elkaar. Dan pak je een kleur touw 
die je zelf mooi vindt en je knipt een stukje af en dan pak je 
het einde van het touw. 
Dat leg je dan op het karton. Je draait het door het gat. Je 
moet dit heel vaak doen en als je het dan los knipt tussen 
de kartonnetjes, heb je een pompon. 

Door: Wessel 
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zwart  wit 

We hebben een project en we hebben met de klas 
een mindmap gemaakt . We hebben dingen bedacht 
over het thema zwart/wit. We dachten bijvoorbeeld 
aan schaken & dammen en inkt en een zebra of de 
kleuren zwart of wit. We gaan info zoeken over de  

dingen die we hebben bedacht dan gaan we daar 
een filmpje over maken.  

Madelief 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym 

Gym is heel leuk. Sinds korte tijd hebben we hand-
bal. Dan moet je dingen met de bal doen. Zoals met 
de bal tegen de trampoline gooien en de ander 
moet hem vangen.  

Ook moesten we met de bal overgooien en dan ook 
met de bal over de kast klimmen. 

En we deden pietengym. Dan moesten we over een 
trap klimmen en weer eraf glijden over de glijbaan. 
We konden op een mat klimmen en ergens onder-
door. En ook op een wiebelende bank.  

En we moesten een zakje in een hoge kist gooien of 
in een lage. 

Door: Stefan 
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 Leonardotijd  

Bij Leonardotijd dan zoek je een onderwerp waar je 
nog niet zoveel over weet. Daarna maak je een 
mindmap. In het midden schrijf je je onderwerp. En 
daarom heen maak je lijntjes met vakjes eraan. 
Daarin moet je dingen schrijven die erbij horen. Dan 
ga je kiezen of je een muurkrant maakt of google 
slides of een ander soort presentatie. Dan bedenk je 
onderzoeksvragen over je onderwerp en dat ga je 
dan op zoeken op google. Daarna ga je het in eigen 
woorden zetten.  

En na ongeveer 6 weken moet je presentatie af zijn 
en presenteer je het aan de klas. 

Door Jonas 

 

 

 

 

 

Knutselen in de klas. 

We knutselen veel in de klas,  zoals een Sinterbaard. 
Dit is een mijter met een baard er aan. In de derde 
ronde van je weektaak mag je ook tekenen. 
En met kerst maken we soms een krans en 
een sneeuwpop en een rendier en een kerst-
boom en een kerstman. We knutselen ook 
met wcrollen. 
We tekenen ook maar we knutselen alleen in 
het thema wat het nu is (kerst). 
Bij de crea mix maken we ook leuke dingen 
zoals een knikkerbaan mozaïek en jungle 
dieren tekenen in nog veel meer.   

Neve 
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Kerstversiering in de klas! 

Het is heel gezellig met al die lichtjes zoals een 
kerstkrans en de kerstboom en de ster van Bethle-
hem  hebben we in de klas!  

Vooral 's ochtends vroeg. De kerstboom is helemaal 
roze en rood maar dan ook helemaal. Dus als daar 
het zonnetje op schijnt is het helemaal BLING 
BLING! En dat doet soms pijn aan je ogen als je er 
naar kijkt! 

Maar we maken ook zelf dingen zoals van een wc rol 
de Rendier de Kerstman een Kerstboom of een 
sneeuwpop of de crinsh  maken. De crinsh is een 
man die haat kerst maar uiteindelijk vind hij kerst 
toch nog leuk!  Aan het eind van de schooldag heeft 
iedereen een taakje welk lichtje je moet uitdoen.  
Door: Tijn 

Vitruvio Mb 



Specials 

Specials zijn vakken  die we doen en die je zelf kan 
kiezen. Je zit bij   zit dan bij 2 of 3 specials. 

Bij tekenen kan je in perspektief je kamer in kleine 
stapjes gaan tekenen. We maakten eerst een weg 
met een tankstation. Eerst maak je blokken, dan ga 
je een weg maken met een tankstation  en als het 
lukt een bus erbij. Dan ga je je kamer eerst schetsen. 
Dat mag je het met verf/waterverf of stiften  inkleu-
ren en dan heb je in perspektief je kamer.  

 

Bij natuur gingen we een les maken voor de kinderen 
van de onderbouw. We gingen eerst bodemdieren 
bedenken dan bedenk je met  wie je het wil doen 
dan ga je info zoeken. Daarna ga je een pissebedden-
hotel in een aquarium maken. Je gaat beestjes zoe-
ken voor in je pot of fles of bak. dan ga je alles afron-
den en gereed maken. De laatste les lieten we dit 
aan 3 of 4 kinderen van de onderbouw zien. Ze kon-
den zo wat leren over het dier/diertje. 

Door: Neve 
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Techniek special  

Bij de techniek special hebben we 4 fietsen uit elkaar 
gehaald. 
 Daarmee hebben we leuke dingen gemaakt. ik heb 
een buffel gemaakt met een zadel als hoofd een stuur 
als hoorns en twee moertjes als ogen. 
En we zijn ook nog bij de cv-ketel op school gaan kij-
ken en toen heeft de meester uitgelegd hoe het 
werkt en ook uitgelegd hoe een boiler werkt. 

Gemaakt door: Raf de Rijke, Groep: Vitruvio 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schaakspecial. 

De schaakspecial is elke dinsdag na het middageten. 

We doen daar elke dinsdag schaken tegen elkaar en 
Chessity. 

Chessity is een game waarin je leert schaken door 
puzzels te doen. 

Onze schaak meester heet meester fokko hij helpt 
ons met onze opdrachten. Bijvoorbeeld als we iets 
niet snappen of we niet zeker weten of dat we 
schaakmat staan. 

Iedereen houd daar heel erg van schaken en is daar 
ook nog best wel goed in. 

Gemaakt door Finn 

 

Special textiel  

Wij hebben met groep v 5/6/7/8 een special tex-
tiel, daarbij leren we dingen zoals punniken breien 
of haken. De eerste week hebben we pompomme-
tjes gemaakt om in te komen! je kon er een diertje 
van maken of een bloemetje of je maakte er ge-
woon een sleutelhanger van. We zijn met een klein 
clubje waardoor je veel kan vragen, dat vind ik erg 
fijn want soms snap je er helemaal niks meer 
van.  Sommige kinderen zijn aan het punniken, 
weven, haken, breien. Ik heb er al veel van geleerd 
en vind de special echt heel erg leuk! En volgens 
mij zit er niemand in de groep die het niet leuk 
vind.  

 

 

 

 

 

 

 

Special Natuur 

Met special natuur moesten we een presentatie 
houden over bodemdieren. 

Ik (Jart) Hugo en Sebastiaan deden het over slak-
ken. We moesten de presentatie doen voor kleu-
ters. Dat was leuk we gingen allemaal weetjes ver-
tellen over slakken bijvoorbeeld dat een slak 
25.000 tanden op zijn tong heeft.Daarna gingen we 
de slakkenbak die we hadden gemaakt laten zien. 
En wat slakken laten zien ze mochten alle 3 een 
slak uitkiezen voor de slakkenrace. En opeens gin-
gen twee slakken paren. Daardoor had Yara de 
race gewonnen.      
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Special schaken. Van Casper. 

Op school hebben we allemaal specials en 1 daarvan is 
schaken. Ik zit daar ook bij. Ik vind het heel leuk, je hebt 
een groepje voor beginners, gemiddeld en gevorderd. Ik 
zit bij gevorderd. Bij elk groepje doe je een competitie. 
Je schaakt dan tegen iedereen uit dat groepje en degene 
die het meest wint die is dan kampioen van dat groepje. 
Rond December doen we ook altijd een schoolschaak-
toernooi. degene die daar het hoogst eindigen mogen 
naar het Schouwse schaaktoernooi. als je daar wint dan 
mag je naar het Zeeuws schaaktoernooi. Op school ben 
ik 2 keer 2e geworden. Op het Schouwse schaaktoernooi 
ben ik met mijn team 2 keer 1e geworden. En ik heb met 
mijn team 2 keer mee gedaan aan het Zeeuws schaak-
toernooi. De eerste keer zijn we daar 5e geworden. de 
2e keer was het door Corona online. toen waren de 
teams gesplit maar ben ik 1e geworden in de groep waar 
ik in zat. Waar we met ons team zijn geeindigd weet ik 
niet maar ik ben er wel trots op. 

Eind 

 

 

Schoolhond (Joep) 

Je kent hem vast wel schoolhond Joep die kinderen 
helpt met stress en anderen dingen. Maar wat is eigen-
lijk het verhaal achter die hond. Hij werd hij opgeleid als 
hulphond door Frauke, ook wel bekend als een moeder 
van een leerling uit Vitruvio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surprises met Sinterklaas 
Door Jits V6 

We deden de surprises op vrijdag 3 december ik kreeg 
van Kensi een bal die ik kapot moest prikken en als 
cadeau een intertoys kadokaart. De surprises waren 
echt superleuk! We deden bingo en als je bingo had 
moest je je surprise geven aan degene voor wie die 
was. Als je bingo voor de 2,3,4 enz. had dan mocht je 
een pepernoot uit het schaaltje pakken. 

Hieronder zie je wie wie had. 

Jits:Abbey, Abbey:Elise, Elise:Finn, Finn:Jart, Jart:Iris, 
Iris:Raf, Raf:Tygo, Tygo:Solveig, Solveig:Kensi, 
Kensi:Jits, Thijs:Casper, Casper:Thijs, Hannah:Joscelyn 

Joscelyn:Hannah, Lizzie:Joëla, Joëla:Ilian, Ilian:Lizzie 
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Surprise 

door: Joscelyn, Solveig, Joëla en Elise 

Op 3 december vrijdag deden we surprises en we 

deden bingo als je bingo had mocht je je surprise ge-

ven aan degene die je bij de lootjes had getrokken en 

als je voor de 2de keer bingo had mocht je een peper-

noot pakken of wat te drinken. Toen in de pauze 

mochten we een zakje pepernoten en een pakje ap-

pelsap en toen kwamen piet en sint en piet die gooi-

de pepernoten door de klas en we kregen 2 spring-

touwen en een bal. in de meeste surprises zaten pa-

pier dus heel de klas ging los alsof het een zwembad 

was van papier en iedereen ging met een  glimlach 

naar huis.  

Special Textiele Werkvormen 

Wij van V4,5,6,7 en 8 hebben kunnen kiezen wat 

we extra zouden willen doen, bijvoorbeeld Na-

tuur,Textiele werkvor-

men,Schaken,Tekenen,Techniek en Spaans. Wij 

kozen voor Textiele werkvormen. 

Wat doen we? 

We gaan met een groepje kinderen naar boven om 

aan allerlei verschillende textiele werkvormen te 

werken, zoals: Haken, Breien, Weven en Punniken. 

Wanneer deden we wat? 

Week 1: We begonnen met een Pompon te maken 

Week 2: Verder gaan met de Pompon  

Week 3: Pompon afronden en als je klaar was 

mocht je ook gaan Haken of Punniken  

Week 4: Beginnen Weven 

Week 5: Verder met Weven 

Week 6: Afronden Weven 

Nou dat was het alweer dit was alles wat je moet 

weten over Textiele werkvormen, Doei doei 

Quinten & Luuk 
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English drama 

Wat doen we:   

We zijn momenteel bezig met een geheim toneelstuk, 

 Maar we doen ook Drama Games, 

 we krijgen les van Miss.Barbara (engels juf), 

 De kinderen helpen natuurlijk praktisch mee...  

 

 

 

 

 

 

   Kerst     

         We zijn met de english drama, 

           een kerst toneelstuk aan het maken. 

          maar waarover mag ik niets vertellen 

           Miss.Barbara helpt ons daar mee.  

            En zorgt voor de benodigdheden 

 

Kom ook: 

 

Heb je zin in Grapje, Toneel en Spelletjes,   

Kom dan naar English Drama  

want dat is er allemaal. 

zet hem bij je special keuze  

op nummer 1…  

Schoolhond  Joep 

Zoals jullie weten is Joep weer op donderdag op 

school met Frauke! Hij vindt dat hartstikke leuk! En 

de kinderen ook! Frauke doet oefeningen met Joep 

die voor de kinderen moeilijk kunnen zijn. Dat is voor 

de kinderen fijn want dan kunnen ze zien dat Joep het 

soms ook moeilijk vind. BV: Kinderen moeten iets 

leren en vinden dat niet leuk, dan kan Joep daar bij 

helpen! Met een spelletje waarbij Joep een luikje 

open moet maken door met zijn poot ergens op te 

duwen. De kinderen krijgen zelfvertrouwen als ze zien 

dat Joep ook lang moet nadenken! Dan gaat het wer-

ken een stuk beter en makkelijker! Natuurlijk is Joep 

niet alleen… Hij heeft een nieuw vriendje, Olaf! 

(Knuffel hond.) 

Olaf is ervoor bedoeld dat je hem altijd kan en mag 

aaien en bij Joep kan dat niet. Ook is Olaf er donder-

dagochtend Joep is er natuurlijk ook gewoon op 

woensdag met Annet! Dan loopt hij lekker rond en 

komt hij overal wel een kijkje nemen!               

    Van: Fynn. 
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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 volgende les liet 

hij ons een filmpje zien. Daarna moesten we een stuk-

je 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo! mijn eerste presentatie op deze school over de 

Axolotl!Ik vind dit best leuk  en het was best goed 

voor een beginner(eigenlijk heb ik een beet je erva-

ring hoor) als ik! Nou is dit best makkelijk maar ik had 

wel tips hoor. Bijvoorbeeld meer naar iedereen kij-

ken. 

Of gebruik een chromebook of spiekbriefje,Maar het 

laatste is best moeilijk want eigenlijk mag dat niet. 

Van Jack. 

de Surprises 

Een surprise is een kadootje met een zelfgemaakte 

verpakking. We rolde met een dobbelsteen en ke-

ken wie zijn suprise gaf. Toen we allemaal een sur-

prise hadden, kregen we     kruidnoten van de pie-

ten en een penny board,  het was leuk want ze 

schoten met hun kruidnoten kanon. 

Emmely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vitruvio tijd 

vitruvio tijd is een tijd dat je aan je presentatie kan 

werken en daarna moet je het presenteren.  

vitruvio tijd duurt normaal 30 tot 60 minuten lang. 

Je mag zelf een onderwerp kiezen. En je mag het 

samendoen. En als je klaar bent, maak je weer een 

nieuwe. Max en Joris 
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