
 
 

 

 
 

Studiedag Bloeitraining 
Bij de bloeitraining zijn we weer verder gegaan met coachgesprek-
ken en kernkwaliteiten. 
In de groepen wordt  aandacht gegeven aan kwaliteiten van kin-
deren. We proberen deze te benoemen aan de kinderen. Er zit 
een klein verschil in “goed gedaan” of “wat ben jij toch een door-
zetter”, maar een kwaliteit benoemen heeft veel meer positief 
effect.  
Kinderen groeien en bloeien van het benoemen van kwaliteiten 
en zijn hier blij mee.  
Voor de groepen zijn ook spelletjes aangeschaft om hier mee te 
werken.   
Er wordt vaak gezegd “alles wat aandacht krijgt groeit” met dit 
uitgangspunt  zijn we ook aan het werk met de kwaliteiten. 

 
 

Binnen de Veste 
 



Hulp gezocht voor school-moestuin 
Vorig schooljaar kregen we een grote school-moestuin tot onze beschikking van Zeeuwland. Veel kinderen 
zijn heel enthousiast aan het tuinieren geslagen. De meeste kinderen zijn zo enthousiast dat ze ook dit jaar graag 
weer een eigen stukje moestuin willen hebben. Dit jaar verdelen we de schooltuin over de verschillende bouwen. 
Kinderen in de middenbouw, bovenbouw en Vitruvio krijgen een stukje grond toebedeeld. Eén deel wordt gebruikt 
als gezamenlijk stuk om verschillende groenten in te verbouwen. Het andere deel wordt verdeeld over de kinderen 
zodat ze hun eigen stukje krijgen waar ze zelf gewassen mogen verbouwen. We zijn nog op zoek naar ouders die 
het leuk vinden om met kinderen in de moestuin te werken (zaaien, onkruid wieden etc) 
De schooltuin wordt voortdurend verbeterd. Op boomplantdag zijn er 6 fruitbomen geplaatst. Op 13 mei wordt er 
een wormenhotel geplaatst. Beide is mogelijk gemaakt door Zeeuwland. In het wormenhotel zullen de wor-
men het groenafval uit de tuin omzetten in compost, wat we weer in de school-moestuin kunnen gebruiken. 
We werken op dit moment ook al aan nieuwe plannen voor volgend schooljaar. Afgelopen jaar hadden we en dit 
jaar hebben we ook alweer veel last van onkruid en dat is echt wel een probleem. De opbrengst uit de school-
moestuin valt daardoor tegen en de kinderen raken soms gedemotiveerd, omdat zij vooral bezig zijn met onkruid 
wieden en water geven. In samenwerking met de ouders van Ziva uit V7 en Zeeuwland hebben we een plan ge-
maakt om de school-moestuin in te richten met verhoogde moestuin-bedden (zie afbeelding). In de bedden, die 
boven op de grond liggen, komt compostaarde en tussen de bedden komen paden van houtsnippers om op te kun-
nen lopen. Ook is het de bedoeling dat een watergiftsysteem wordt aangelegd. Door middel van druppelslangen 
gaan de bedden dan automatisch bewaterd worden. 
De voordelen van het moes-tuinieren in verhoogde bedden zijn groot. De onkruiddruk zal enorm afnemen en de 
opbrengsten zullen groter worden. Daarnaast ziet de school-moestuin er heel mooi uit. Het belangrijkste is mis-
schien nog wel dat we natuurlijk en biologisch zullen gaan werken. 
  
Om het plan dat we hebben uitgewerkt te kunnen gaan realiseren, hebben we als school de hulp nodig van onze 
omgeving. We zijn allereerst op zoek naar iemand die het inrichten van de school-moestuin voor volgend jaar gaat 
coördineren. Kennis van moes-tuinieren is niet nodig. Goed kunnen plannen, organiseren en delegeren wel. Daar-
naast zijn wij op zoek naar bedrijven of mensen uit de omgeving die kunnen en willen bijdragen aan de middelen 
en materialen die we nodig hebben. Je moet dan denken aan onder andere de aanschaf van de moestuin-bedden, 
het bewateringssysteem, compost, houtsnippers, kruiwagens en tuingereedschappen. Een deel van de middelen 
zullen we gaan proberen te financieren door een subsidieaanvraag te doen in het kader Groene Scholen Schouwen
-Duiveland (routekaart naar biodiversiteit). Ook Zeeuwland wil graag bijdragen aan de school-moestuin en de 
school zal ook zoveel als mogelijk budget vrijmaken voor dit fantastische project. Verder denken we er aan om met 
de kinderen activiteiten te gaan organiseren waarmee we ook geld kunnen inzamelen. Daarmee kunnen we waar-
schijnlijk een groot deel realiseren, maar elke bijdrage vanuit lokale bedrijven of particulieren is van harte welkom. 
Dit kan door middel van sponsoring of meehelpen bij het uitvoeren van het werk om de school-moestuin aan te 
leggen. Vind je het leuk om te helpen of weet jij iemand die ons kan helpen, meld je dan bij juf Jacqueline of juf 
Annet. 
We kijken uit naar een fantastisch mooi en groen moestuin-seizoen!  



Groep 3 
Iedere donderdag maken we van één van de kinderen een zonnetje van de week. Helemaal spannend wie het iedere 
keer is die er uit de stapel wordt gekozen! 
Deze keer hebben we het een beetje anders dan anders gedaan… 
We zijn begonnen met het luisteren naar een prentenboek over Vosje in de lente. Daarna zijn we een zonnetje van de 
week gaan maken over Vosje! Zonder dat we Vosje kennen, konden we wel achter een aantal kernkwaliteiten van hem 
komen.  
Kernkwaliteiten; iets dat diep van binnen zit, in de kern van jezelf. 
Vosje bleek heel speels te zijn, heel zorgzaam, hij kon goed dingen regelen. Ook voor hem konden we een paar zonne-
stralen vullen. 
Door wat dieper op de kernkwaliteiten in te gaan, wat zijn dit, wie herkent er een bij zichzelf, zijn we gaan kijken in de 
unit bovenbouw. Hier hebben ze namelijk een boom gemaakt vol met kernkwaliteiten.  
 
Leuk om te merken dat de kinderen nu zagen dat we dit niet alleen in groep 3 doen, maar dat we er door de hele 
school aandacht aan besteden. 
Vervolgens was Skylar aan de beurt als zonnetje van de week. Haar zonnetje is een hele mooie geworden! Ze ging er 
zelfs van stralen!! 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Unit onderbouw 
 

 



Unit middenbouw 
 
Het is een stralende dag, blauwe lucht, temperatuur heerlijk, kortom een prachtige voorjaarsdag. 
Kijk je een dag later uit het raam ligt er sneeuw. Huh? 
 
Groot contrast? Zeker. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op het klimaat in de middenbouw. 
Het lastige is wel dat de ene leerling natuurlijk houdt van zon en warmte, terwijl de andere dol op die sneeuw is. 
 
De verschillen zijn groot, de aanpak divers en de leerkrachten verschillen gelukkig ook! 
 
Vandaag een totale vastloper met rekenen. "Ik krijg dit nooit af!" (lees: ahhh-ha-ha-hafff). 
Dik verdriet, de zon brak overigens weer snel door. 
Vorige week typt een leerling achter elkaar alle woorden van spelling vliegensvlug (en foutloos). Die 'normaal' altijd als 
laatste klaar is. 
Na een dansje tussendoor, we schijnen teveel te zitten, vraagt degene die nauwelijks bewoog: "doen we nog een lied-
je?". 
 
De voorspellingen? 
 
Stralende lach, hoog oplopende emoties ("dat Jezus dood gaat met Pasen vind ik echt heel zielig"), af en toe een frisse 
tegenzin. 
Maar het voorspelt groeizaam weer te worden in de middenbouw, want wat leren ze veel. 
 
Op naar de zon. Of de sneeuw. 
Trouwens, doe mij maar wind. 
 
Groet, 
namens de middenbouw, 
meester Jeroen 

 
 

Unit middenbouw 
 











 
Unit bovenbouw 

 
Puzzels, spelletjes en wat al niet meer, voor in de 
vakantie door de unit bovenbouw  









Project verhalen 
  
We vonden het project over verhalen heel 
erg leuk. Het leuke aan de verhalen vond  
ik de knutsel opdracht van de gedichten  
en ik vond de gedichten boek heel erg  
grappig.  
Hani  en Teijmen 

Zeilen van een boot schilderen! 
 
 
We gingen met de hele klas zeilen schilderen. We 
moesten iets over duurzaamheide tekenen en we 
hadden van te voren een schets gemaakt. Voordat 
we de zeilen van de boot gingen beschilderen had-
den we een filmpje gekeken met Wiebe in de 
schuur van Brogum. Daarna wist de hele klas hoe 
zo'n boot werkt. Wiebe werkte vroeger op dezelf-
de boot maar toen zei hij dat we nu echt moesten 
schilderen met verf en speciale stiften. 
groetjes Stefan en Wessel  

 

Vitruvio middenbouw 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



Juf Caroline is vertrokken!   
Onze juf  is op 30 maart vertrokken uit onze klas. 
Ze werkt nu op de andere school voor hoogbegaaf-
de kinderen in Goes. 
Onze nieuwe juf heet juf Petra, en natuurlijk heb-
ben we nog juf Annet! 
Juf Petra werkt op dinsdag en woensdag en dan 
blijven maandag, donderdag en vrijdag over voor 
juf Annet!  
Juf Caroline gaf een High tea als afscheidsfeest.  Er 
waren snoepjes, appels, 
koekjes, wraps, poffertjes en nog veel meer waar ik 
de naam niet van weet!  De koekje, de wraps en de 
poffertje hadden we zelf gemaakt! We hebben het 
ècht  naar onze zin gehad! 
We vinden het super jammer dat ze weg is en mis-
sen haar! 
Door Madelief  en Julia 

Leonardotijd 
Wat is leonardotijd nou eigenlijk?  
Leonardotijd is dus een vak in de Vitruvioklas waarbij we een onderwerp kiezen waar je iets over wil weten.  
Hoe maak je het?  
Stap: 1 Je maakt als eerst en mindmap dus wat je al van het onderwerp weet. 
Dan aan de achterkant van het blad schrijf je de onderzoeksvragen. Dit zijn dingen die je er over wil weten of le-
ren.  
Stap: 2 open slides/docs waar je in wilt gaan vertellen over je onderwerp. 
Stap 3: Beantwoord de onderzoeksvragen en zoek informatie misschien nog wat weetjes.  
Stap.4 Oefenen en presenteren  
en klaar  
Wat doe je bij leonardo tijd? 
Bij leonardotijd is het de bedoeling dat je probeert te leren over het onderwerp wat je hebt gekozen.  
Als je eenmaal ongeveer 1 week bezig bent dan ben je klaar met je mindmap en onderzoeksvragen. 
In week 2 ben je bezig met je onderzoeksvragen beantwoorden tot ongeveer week 3/4. Dan ga je misschien nog 
wat weetjes verzinnen.  
En dan in week 5 laten nakijken door de juf en nog oefenen en plannen en in week 6 presenteren. 
Je moet er geconcentreerd bij werken en je mag het samen doen. 
Je kan verschillende soorten presentaties houden bijvoorbeeld een slides/docs,muurkrant,verhaal/strip, lied, pop-
penkast maar dan moet je wel zorgen dat je op tijd klaar bent met je presentatie. De hele klas vindt het leuk dus 
het is een slimme zet van Vitruvio!!! 
Geschreven door: Neve Den Boer en Tommy Visser!! 

Gym  
Anderhalve maand geleden moesten we in een andere 
gymzaal gymmen in plaats van  bij laco. Want we moes-
ten bij de Pieter Zeeman Lyceum gymmen. Het stonk 
daar de eerste keer, maar dat kwam omdat het nieuw 
was. De tweede keer stonk het minder erg. En nu stinkt 
het niet meer net zoals bij laco.   De gymzaal waar we nu 
gymmen is groot, En bij laco was het kleiner. En er zijn 
veel meer spullen om de gymles mee klaar te maken. 
Wat doen we bij de gym? 
De eerste keer gingen we trefbal doen. De tweede keer 
gingen we normale dingen doen zoals badmintonnen  en 
basketballen en andere dingen. Laatst gingen we oefe-
nen voor het dansje van de koningsspelen en dat vonden 
we saai en daarna gingen we apenkooien dat was heel 
leuk!! 
Door Tijn en Jonas 



Nieuwe leerlingen: 

In de Vitruvio middenbouw zitten sinds kort 
nieuwe kinderen.  

Zij heten Teijmen, Rune, James, Jarren en  

Hani 

 

James vind het leuk om te klimmen in een 
klimrek. Ik ben snel en die kracht gebruik ik 
ook. Hij weet ook veel van dieren. 

Jarren is de nieuwste in de klas. Hij vindt het 
leuk hier op school. Het is moeilijker dan op 
mijn oude school. Daarom is het leuker, en 
een uitdaging en dat is veel leuker dan op 
mijn oude school. want daar was het veel te 
makkelijk. 

Geschreven door: James, Rune en Jarren 

 



Rood kipje 
Op een dag was er eens een kipje. Hij was niet wit ook niet bruin of zwart, maar hij was rood. En daardoor was het 
kipje ook wel bekend als, Rood kipje. 
Op een dag was er een kipje wat aan het pikken in de grond. Totdat hij een knal rood zaadje zag. Het zaadje glans-
de, het was prachtig. Het kipje at het zaadje op en toen.  PlOOOOOOOf.  
Het kipje was rood. Hij merkte er zelf niks van. Totdat hij thuis kwam, en naar binnen liep in zijn hokje. En van ver-
bazing zei TOK TOK. Wat is er met mijn mooie bruine veren gebeurd? Hij had avondeten gemaakt en dat lekker 
opgepeuzeld. Ik ga maar eens op stok zei het kipje. De volgende morgen werd het kipje wakker en sprong van zijn 
stok af.  
Het kipje ging na het ontbijt nog wat boodschappen doen. Wat heb ik allemaal nodig zei het kipje. Oja zonnebloem 
zaadjes radijsjes, en zo maakte het kipje een lijstje met wat hij nodig had. Nu nog naar de kippenmarkt. En zo liep 
het kipje zijn hok uit naar de kippenmarkt. Maar onderweg komt het kipje de boze kater tegen.  
Hallo klein kipje. Oh hallo kater. Sins wanneer ben jij rood. Weet ik niet, zegt het kipje. Ik heb nog een lunch nodig, 
zegt de kater. Als je mee wilt naar de kippenmarkt, dan kunnen we samen iets gaan eten, zegt rood kipje. Ik heb 
meer zin in een lekker kipje, een lekker rood kipje. UUUhhhhhhhhh rennnnnen. 
Na drie rondjes rennen, komt rood kipje eindelijk aan bij de Kipmarkt. En de kater mag helaas niet in de Kipmarkt 
komen, dus rood kipje is veilig. Na dat rood kipje boodschappen heeft gedaan, kan ze eindelijk naar huis. Hallo 
rood kipje daar ben ik weer. Oooh hallo kater. Ik heb nog steeds lunch nodig, en een kipje bevalt me wel. Toen was 
KIPPIE DOOD. EINDE 
Van Ziva V7 

Project verhalen 
We zijn weer aan een nieuw project bezig-of nou 
ja, eigenlijk al een wel een paar weken, maar dat 
maakt niet uit. Zoals je kan zien in de titel, gaat het 
over ‘Verhalen’. Er hangt in onze klas (Meester 
Ton) een grote poster met soorten verhalen, zoals 
een sprookje, maar ook met een stukje over 
‘presentatievormen’, of een deel over ‘stijlen’. De 
eerste opdracht was om met een groepje een ver-
haal te schrijven over 5 of 6 scouts die op kamp 
gaan in een bos. Hier is bijvoorbeeld een stukje uit 
het verhaal dat mijn groepje heeft geschreven: 
‘...We zijn (nu echt) officieel gedropt-We hebben 
een kaart, maar daar heb je niet veel aan in een 
bos zonder echte wegen. En we kwamen er ook 
nog achter dat de kaart van het verkeerde bos was. 
Echt typisch voor Maria. Ze is best slim, maar dat 
soort dingen vergeet ze gewoon…’. Voor die op-
dracht kregen we ongeveer 3 of 4 weken. Daarna 
kregen we (op de bovenverdieping) uitleg over de 
volgende opdracht. De bedoeling was dat je met 
een groepje, of alleen, één van de opdrachten koos 
en die dan uit ging werken. Een opdracht was bij-
voorbeeld: ‘Schrijf een nieuw sprookje of verander 
een oude’. We hebben nu nog (denk ik) een maand 
om alles af te maken, en dan moeten we het pre-
senteren voor de groep. Nou, ik heb geen idee 
voor een einde, dus ik zou zeggen: het stukje is 
klaar. Bedankt voor het lezen. Doei. 
Amy V7 

Vitruvio Tijd 
Vitruvio Tijd is tijd waarin je aan een onderwerp 
werkt. bijvoorbeeld en sport zoals voetbal of dan-
sen ik noem maar wat op. Er zijn duizenden onder-
werpen om uit te kiezen. Het is een beetje de be-
doeling dat je een onderwerp kiest waar je nog 
niet zoveel van weet. Vervolgens ga je er onder-
zoeksvragen voor zoeken dus bijvoorbeeld.. Mijn 
presentatie gaat over schaatsen. Ik heb bijvoor-
beeld de vraag Hoe oud moet je voor elk onderdeel 
zijn? Of wat is het verschil tussen dit en dat. Zoiets. 
Maar goed dan als je alle onderzoeks vragen hebt 
ga je ze beantwoorden. Dus informatie erover zoe-
ken. Als je dat hebt gedaan ga je het oefenen en 
uitwerken. Als je nieuw bent kunnen wij jullie wel 
helpen of één van ons. Heb je geoefend en uitge-
werkt ga je een pitch maken. Dat werkt zo: Je gaat 
een stukje maken bijvoorbeeld..: Hallo, ik ben Piet-
je Puk en mijn presentatie gaat over plastic wil je 
er mee over weten kom dan naar mijn presentatie. 
Zet er natuurlijk ook een beetje humor aan. Zoals 
ik geef even een voorbeeld: Ik kom aangelopen en 
ruim ondertussen het plastic op. Enz. We zouden 
het leuk vinden als er weer iemand bij komt. Heb 
plezier in onze klas.  
 
Max en Mila V6 

 
 

Vitruvio bovenbouw 
 

 

 
 
 

 

 
 



Joep de schoolhond  
 
Van: Hannah V7 
 
Dit is Joep een superleuke een lieve hond het ras is een 
golden doodle hij is anti allergeen dat betekent als 
mensen allergisch zijn voor honden zijn ze dat niet 
voor joep omdat hij dat stofje niet bij hen draagt daar-
door is het een anti allergeen hond. Bij de foto van 
joep ligt ook een grote knuffel beer van een hond dat 
is olaf die ligt hier altijd op school op donderdag daar-
mee mag je altijd even knuffelen! Joep is op woensdag 
altijd bij ons in de klas dat is altijd heel gezellig. Je mag 
Joep niet zomaar aaien dat staat ook op zijn hesje er 
staat: * eerst vragen dat aaien* bijvoorbeeld als het 
baasje Frauke door de school met joep loopt om te 
trainen of iets anders mag je Joep niet gelijk aaien dan 
moet je dat eerst vragen. Joep zelf heeft ook heel veel 
krullen je kan ook spelletjes met Joep spelen je kan 
verstoppertje doen of je legt een speeltje neer en zegt: 
* joep breng* dan komt hij het meestal altijd brengen 
en natuurlijk krijgt hij dan ook een beloning met een 
lekker hapje! Joep helpt kinderen ook bijvoorbeeld 
kinderen die bang zijn voor honden dus ook joep, en 
kinderen die onzeker zijn en hoe Joep dingen leert 
want hij kan natuurlijk niet in 1 seconde weten wat 
breng betekent.  
Ik vind Joep zelf een hele leuke schoolhond! 

schoolschaaktoernooi 
het schaaktoernooi was dit jaar anders dan nor-
maal want normaal won er iemand en dan was er 
een prijsuitreiking maar dit jaar waren er elke keer 
zoveel zieken dat we geen prijsuitreiking gedaan 
hebben en de laatste keer hebben we maar 2 pot-
jes gedaan en daarna zijn we naar Capri gegaan om 
een ijsje te halen en het was heel lekker het was 
elke keer van 14:45 tot 15:45. 
Raf de Rijke 

 
 
 

 

 
 

Hallo! Ik ben Jack Geene en ik ga het weer over mijn 
presentatie hebben! Want een paar weken geleden in 
Maart was mijn presentatie af! Ik heb samen met Jart 
Troost de presentatie gehouden over pluimvee! En he-
mel, Wat was die lang! Er moest zelfs een deel 2 komen! 
Maar we namen kuikens,eieren, en een heleboel andere 
dingen mee. Met de pitch lieten we ze zien als piepklei-
ne bolletjes, En een paar weken daarna kleine mini kip-
jes. Deze kipjes waren van mij, van mijn kleine bedrijfje 
Jacks Eggs. (Bestellen kan niet online.) 
Ach ja, Genoeg over de kuikens. We lieten de kinderen 
hun mond openvallen met veel feitjes, dingen over 
pluimvee, vertellen over beroemde pluimvee soorten, 
en erge ziektes. Dit was echt geweldig! Er was zoals ge-
bruikelijk een kahoot, met allemaal vragen over dingen 
die we hebben geleerd over pluimvee. Het was erg leuk 
om aan te doen. Dit was Jack V7, Laterrrrrrrr! 
 



Crea Ijslollystokjes 
 
Na veel Corona in school mochten eindelijk kiezen 
bij welk creamix we wouden knutselen. We konden 
kiezen tussen: Ijslollystokjes, Mandje vlechten, 
Kasteel maken van ribbelkarton en knikkerdoolhof 
maken. Wij (Joscelyn, Joëla & Solveig) Kozen voor 
knutselen met ijslollystokjes en dat werd een hele 
kliederboel met de lijm de hele tafels lagen vol met 
lijm dus dat moesten we allemaal schoonmaken. 
Maar we hebben allemaal mooie huisjes  voor onze 
gummetjes. Het was een leuke creamix en als we 
het een cijfer moesten geven zou het Solveig: 9,5. 
Joscelyn: 9,5 Joëla: 9,5. Dus gemiddeld een 9,5. Ik 
zou het zeker aanraden als je een keer de keuze 
heb. Heel leuk. Dit hebben wij gemaakt: 
❤Joscelyn,Solveig & Joëla❤ V6 en V7 

Afscheid juf Caroline Oostdijk 
 
Juf caroline oostdijk gaf les bij vitruvio 3/4/5. Ze was een lieve 
aardige juf en het was jammer dat ze weg ging.  
Op 1 april (geen grap) hadden we een afscheidsfeest. We ga-
ven een kookboek met allemaal lekkere recepten van heel 
vitruvio. Ze vond het boek super! Ze ging zelf ook nog trakte-
ren. De traktatie was cakepops. Cakepops zijn een soort lolly´s 
maar dan van cake. Het was heel lekker en ze waren in allerlei 
vormen zoals: Cookie monster een eenhoorn een hamburger 
iets van harry potter ninja turtle´s & nog gewoon normaal met 
sprinkle´s. En nog iets leuks: Bij de cookie monster cake pop 
zat er een koekje in zijn mond maar dat was een echt zelfge-
maakt koekje van juf caroline oostdijk.  
 
Geschreven door Elise Leijten V6 

Schoolvoetbal 
 
We hebben deze weken training gehad voor de school 
voetbal. Dat was erg leuk ik heb er veel van geleerd. We 
moesten 3 keer elke dinsdag gaan trainen. En vanmiddag 
(6 april) zijn eindelijk de wedstrijden daar heb ik superveel 
zin in. We hebben twee teams een sterker en een iets min-
der sterk team. We spelen een 4 poules en de vier win-
naars van de poules moeten tegen elkaar en de twee win-
naars daarvan moeten ook tegen elkaar en wie dan wint is 
de winnaar. Maar ik hoop vooral dat het een leuke middag 
wordt. Het tweede team heeft helaas 0 keer gewonnen en 
0 keer gescoord. Maar het eerste team heeft het beter 
gedaan maar kwamen helaas t ook niet in de finale. Maar 
we hebben wel een leuke middag gehad ondanks het kei-
hard regende. 
Jart V7 

Creamix 
 
Beste mensen ik leg uit wat de Creamix is. De Creamix 
is iets waar je eerst een kaartje invult 
met wat knutselwerkjes. dan  kan je bijvoorbeeld op 
nummer 1 een van die werkjes zetten. en nummer 2 
en 3 zet je ook een werkje en dan lever je Het papier-
tje in bij de meester/juf. en die gaan dan kijken welk 
knutselwerkje je dan bij zit .en ze doe dat door te kij-
ken 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 keuze al vol .ik heb dat ook meegemaakt maar 
later vond ik het geweldig en wou dat andere knutsel-
werkje niet meer. bij de creamix heeft iedere klas een 
knutselwerk bijvoorbeeld als ik bij dromenvanger ma-
ken zit en dat is in een klas van een van een leraar/
lerares. dan ga ik als het Creamix is naar die klas om te 
werken aan het knutselwerkje . en trouwens nog de 
creamix is op vrijdag aan het einde van de schooldag 
na de creamix, mag je naar huis.  
Dat was de uitleg van de Creamix. 
 
Kensi  v6.  



Beste ouders, verzorgers, 
 
Wij zijn Elise Schoe en Lenneke de Graaf en via de Bibliotheek Oos-
terschelde zijn wij aan de school van uw kind(eren) verbonden als 
voorlees- en leesconsulent. Wellicht heeft u al eerder van ons ge-
hoord, maar na het zwangerschapsverlof van Elise en de maatrege-
len omtrent Corona, vonden wij het fijn om weer even zichtbaar bij 
u te zijn.  
 
Elise zal vooral samenwerken met de kinderopvanglocatie en kleu-
terklassen en Lenneke met de groepen 3 t/m 8. Het voornaamste 
doel van ons werk op school is kinderen leesplezier te brengen, 
waardoor kinderen (weer) meer gemotiveerd raken om te gaan le-
zen. De kinderen leren o.a. over de verschillende boekensoorten, ze 
leren hoe ze een geschikt boek voor zichzelf kunnen kiezen en na-
tuurlijk krijgen ze veel boekentips. En niet alleen van ons, vooral ook 
van elkaar, want daar raken ze nog het meest enthousiast van. 
Naast activiteiten in de klas nemen we ook de schoolbibliotheek on-
der de loep en bekijken we wat er nodig is om de collectie up to da-
te te maken. Ook voor de leerkrachten kunnen we iets betekenen. 
Samen kunnen we bijvoorbeeld kijken hoe zij zelf leesplezier nog 
meer onder de aandacht kunnen brengen bij de kinderen en ook 
voor u als ouder zijn er mogelijkheden.  
Mocht u meer willen weten of misschien heeft u een specifieke 
vraag, dan u kunt altijd een bericht sturen naar 
l.degraaf@bibliotheekoosterschelde.nl & 
e.schoe@bibliotheekoosterschelde.nl Je kunt ons ook volgen op 
Facebook: Leesconsulent Lenneke en Voorleesconsulent Elise  
Vriendelijke groet, 
Lenneke de Graaf & Elise Schoe  

 
 
 

 

 
 

 

Leesconsulenten 
 

 

 

 
 
 

 

 
 


