
 
Het team van Binnen de Veste en Vitruvio wenst u 
een hele fijne en zonnige zomervakantie. 

 

 
 

Binnen de Veste 
 



Kwaliteitenspel 
 
Kwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon beho-
ren. Voorbeelden hiervan zijn behulpzaam, enthousiast, creatief, avon-
tuurlijk, dapper, muzikaal.. etc.  
In de onderbouw hebben we spelletjes waarmee we oefenen je eigen 
kwaliteiten te benoemen en die van andere kinderen. Door met de 
kinderen te praten over kwaliteiten, ontwikkelen ze een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ook leren kinderen oog 
te hebben voor kwaliteiten van anderen. 
Op de foto staan de leerlingen met een van een medeleerling gekregen kaartje. Een leerling kiest een kaartje, waarna 
we bespreken wat de kwaliteit betekent. Vervolgens bespreken de kinderen wie dat kaartje krijgt, en waarom. Wat een 
leuk gesprek ontstaat er! Soms ben je je namelijk niet bewust van een kwaliteit. En soms voelen we ons ook trots, want 
hoe leuk is het als je klasgenootjes vinden dat je goed kan samenwerken, aardig bent of goed bent in troosten! 

Samenwerken in de Onderbouw 
Eén van de daltonpijlers is samenwerken. Maar hoe 
doen we dat nu in de onderbouw? Kunnen zulke kleine 
kinderen wel écht samenwerken? Het antwoord daarop 
is: ja, dat kunnen ze heel goed. Natuurlijk gaat het het 
ene kind makkelijker af dan het andere, maar na een jaar 
hebben ze ook op dit gebied heel veel geleerd. 
Het afgelopen thema hebben ze bijvoorbeeld met elkaar 
een boerderij gebouwd. Het oudste kind van het groepje 
is de leider. Samen moeten ze een plan bedenken hoe de 
boerderij eruit moet gaan zien. Dan kan het bouwen 
beginnen! Lukt het een kind niet om mee te doen? Dan 
krijgt hij een opdracht van de leider. Zo knap hoe de 
oudste kinderen deze leiding durven te pakken en hoe 
de jongste kinderen deze leiding ook accepteren. Kijk 
maar eens naar het proces en de trotse gezichten als ze 
uiteindelijk samen een complete boerderij hebben neer-
gezet. 
 

 
 

Unit onderbouw 

Ook tijdens de aardappelrace was het samenwer-
ken geblazen. Twee kinderen die de stokken vast-
houden om de aardappel hoog te houden en een 
aardappelraper er achteraan mocht hij toch val-
len. Wat een lol! Goed communiceren was hierbij 
ook belangrijk. Waar gaan we heen? Wie krijgt 
welke rol? Sneller! Langzamer! Spelenderwijs le-
ren we zoveel.  



 
 

Unit middenbouw 
 

Lieve meester Marcel, 

 

De coolste meester van onze school. 

In de middenbouw ben je ons idool. 

 

Je gaat na jaren onderwijs geven genieten van je pensioen. 

Je hebt namelijk nog heel veel hobby 's die je kunt doen. 

 

Tennissen kun je als de beste in je groep. 

Ook de nieuwe caravan staat nog altijd stil op jullie stoep. 

 

Wat heb je ons veel nieuwe dingen kunnen leren. 

Nu moeten we dit zonder jou verder proberen.  

 

Een beste vriend van alle kinderen. 

Een feest in de klas, waar jij je door niemand laat hinderen. 

 

We hopen je nog af en toe bij ons op school te kunnen zien. 

En in de klas nog even misschien.  

 

Geniet van je welverdiende pensioen. 

En doe wat je altijd al had willen doen.  

 

Een dikke knuffel vanuit de middenbouw. 



Kernkwaliteiten 
 
Ben ik nu eerlijk, sociaal, behulpzaam, sportief,  creatief, 
gedreven, nieuwsgierig of flexibel?  
Hier hebben we de afgelopen periode regelmatig over 
gesproken in de middenbouw. We zijn gestart met het 
zonnetje van de week. Dit leverde veel interessante ge-
sprekken op. Iedereen heeft namelijk wel kwaliteiten die 
je in kunt zetten in de groep. Ook om dit bij elkaar te be-
noemen, leverde veel zelfvertrouwen op bij de kinderen. 
Door elkaar in het zonnetje te zetten , krijg je een positie-
ve sfeer in de groep. Met als toevoeging de complimen-
tenweek inzetten , is dit ook meer een gewoonte in de 
groep gaan worden. Wie o wie is deze week degene die 
stiekem complimenten gaat geven aan iedereen,  zonder 
dat we weten wie het is?  Aan het einde van de week mo-
gen we raden wie het is. Dat is altijd spannend.  

 
 

Unit middenbouw 
 

 

Schoolhond Joep  
 
Wat hebben we dit jaar weer genoten van de 
begeleiding van  Frauke met schoolhond Joep. 
Ook in de middenbouw hebben veel kinderen 
mogen ervaren hoe je zelf goed aan kunt ge-
ven wat je wil, wat je verwacht van een ander 
en hoe je met anderen omgaat , of om van je 
angst af te komen. Heel fijn dat we dit op deze 
manier konden ervaren.  

Schooltuin 
 
Ook in de schooltuin hebben we bijna wekelijks dingen 
mogen leren. We houden de tuin goed bij door het on-
kruid weg te halen, soms zaaien we zaadjes en hebben 
we sla, kroten, aardbeien of radijs. De planten geven we 
wekelijks water en ook leren we veel bij in de tuin door 
de hulp van ouders die we krijgen. Daar zijn we heel blij 
mee.  
 



 
 

Unit middenbouw 
 

Na een schooljaar hard werken, plezier te 
hebben gehad en veel geleerd te hebben , 
willen wij iedereen een fijne vakantie wen-
sen. Geniet ervan !  
 
Team middenbouw  
 

Talent  
 
Wat hebben we een talenten in de klas. De afgelopen weken is het onderwerp talent een geliefd onderdeel van de 
lessen geworden. Van boksen, dansen,  karate, piano, kookles tot voetbal. Iedereen mag laten zien wat zijn of haar 
talent is. We vertellen hier wat over en krijgen soms ook een proefles van de talenten. Hoe leuk is dat ! 
 
 
Ook hebben we mogen genieten van een zeer interessante presentatie over fysiotherapie en hoe je hersenen wer-
ken. Ruud (de vader van Nine uit de bovenbouw) kwam ons alles vertellen over zijn talent en heeft ons heel nieuws-
gierig gemaakt. Dit leverde veel interessante gesprekken en vragen op bij de kinderen. Lijkt het u ook leuk om iets te 
vertellen over werk of hobby 's dan horen wij dat graag. Na de zomervakantie willen we ook ouders wat meer vragen 
om in de klas te komen vertellen. We horen het graag van u ! 

Op school mogen we nu nieuwe talen leren zoals Frans en Engels. dat is best leuk dat doen we met de app heet Duolingo. Het 
is wel een beetje lastig maar dat maakt het wel leuk. De app heeft als logo een uil. Die leert je talen vloeiend spreken. En dat 
leer je nog sneller dan je denkt. Nu beheersen wij de talen een beetje. Nu kunnen we dus een beetje met elkaar Engels praten 
in de pauze.  
(maar dat doen we niet)                                                                                            geschreven door: Meike,Jolie en Lenthe. uit gr.6 

We hebben heel veel leuke dingen gedaan in de Klas. Het is heel gezellig! We hebben altijd veel plezier. We hebben ook heel 
veel gezellige klasgenootjes.  We Gaan ook soms naar de schooltuin! Daar kweekt heel De school zijn eigen groente. Soms mo-
gen we Aardbeien plukken of frambozen dat doet iedere klas omstebeurt. Als iemand jarig is krijgen we een traktatie. We 
schrijven ook heel veel verhalen. De laatste vrijdag is een pensioen feest van Meester Marcel! Want hij gaat met pensioen.Die 
dag hebben we een leuk programma de meester heeft drankjes en snoepjes en we gaan veel spelletjes spelen. Woensdag en 
vrijdag doen we tutorlezen dat betekent dat iemand uit een grotere groep met jou uit een boek gaat lezen dus dan leer je be-
ter lezen.  En het werkt echt. Je leert daardoor echt beter lezen. Groep 8 had ook 19 juli  de eindmusical gehouden. Het thema 
was wereldreis met heel veel muziek en gezelligheid. En het eind lied hadden ze zelf verzonnen. Het was een musical vol gezel-
ligheid! 
Als we verhalen maken mogen we het altijd presenteren als je wil natuurlijk! Dat vindt iedereen heel leuk maar als je mag 
voorlezen is dat het leukst . Je mag ook het bord gebruiken om je verhaal in het groot te presenteren. We proberen te zeggen 
dat het een hele leuke groep is. 
 
Dit stukje is geschreven door Silvie & Kayla groep 5 - 6        



 
Unit bovenbouw 

Moestuin. 
We hebben een moestuin op school.  
  
Sommige kinderen die mee wilden met de moes-
tuin mochten mee. We hebben een eigen moes-
tuin met 2 tallen. Wat we allemaal hebben geplant 
is radijsjes,uien,sla,zonnebloemen,bonen en bloe-
mentuintjes van de Albert Heijn.We gingen ook 
onkruid weghalen. 
En we geven de plantjes ook water. Sommige kin-
deren hebben ook bij de mais onkruid weggehaald 
en sommige kinderen hebben ook aardbeien ge-
plukt. Straks mogen we ook frambozen plukken en 
ook weer aardbeien plukken. 

Avondvierdaagse. 
Sommige kinderen doen mee met de avondvier-
daagse. 
Wanneer we avondvierdaagse gingen doen was 
dinsdag 14 juni woensdag, 15 juni donderdag 16 
juni en vrijdag (vandaag) 
17 juni.En bij de laatste dag krijgen we een medail-
le voor wie dat wou zonder medaille moest je 3,50 
euro en met medaille is het 6,00 euro. 

Schoolkrant 2022 
         Moest tuintjes. onze school heeft natuurlijk moestuintjes  
je zit met 1 maatje. We hebben radijs zonnebloem, uitjes 
boontjes sla bloempjes van albert heijn geplant. Het is heel 
leuk bij de moestuintjes we kunnen allemaal  plant-
jes.                                                                                                           
           
GOUDVISSEN 
    
We hebben ook vissen gekregen en ze hebben een leuke aqua-
rium ze ze zijn heel lief.Elke vakantie neemt iemand hen mee 
en elke week hebben we vissen dienst en natuurlijk hebben we 
namen voor hun Bob,Bep en Bea. 
jiji louise van bemden 

Met de klas naar het strand. 
We gingen 15 juni naar het strand met de klas het 
strand was in Ouwerkerk.het duurde 45 min om 
daar te komen en te terugweg 45 min dus heen en 
terug zijn samen 90 min. 
We hebben levens sat echo gedaan en daarna 
mochten we zelf weten wat we mogen doen. En 
we mochten ook voetballen.toen we er kwamen 
zagen.We een dode vogel dat was wel zielig 
en dat was de schoolkrant van Jado en Louise vv 

we kwamen aan op school en we gingen nog even 
werk afmaken.Toen gingen we fietsen, het duurde 
ongeveer een half uurtje.En toen kwamen we aan 
bij het strand in ouwerkerk. we gingen het opzetten 
de handdoeken de spullen.Toen gingen we levend 
stratego spelen en toen gingen we zwem-
men,zonnen & zonnebrand tattoos maken en de juf 
kwam ook bij ons liggen (juf judith). 
daarna fietste we weer rustig naar school. 
      
                      Isa,Zorra,Sienna 

OVERIJSSEL 
 
In augustus ga ik naar camping de wolf in Overijs-
sel. 
Er zijn ook voetbalclubs, dat zijn: Go Ahead Eagles, 
Pec  
Zwolle en Fc Twente. Er zijn mooie plekken en veel 
campings. Daarnaast ga ik ook nog naar het PSV 
stadion. Maar Pec Zwolle is gedegradeerd naar de 
Keuken Kampioen Divisie. We gaan 3 weken op 
vakantie in Overijssel. 
Van Luuk  



 
Unit bovenbouw 

Josephine & Guusje 
  
Ouwerkerk 
We gingen op woensdag naar Ouwerkerk met school 
op de fiets, we gingen daar de dijk bij een strandje.  
Eerst gingen we levend stratego spelen, en daarna 
mochten we ons eigen gang gaan. 
De meeste kinderen gingen zwemmen in de zee maar 
sommige kinderen bleven op het strandje. In de zee zat 
heel veel zeewier, krabben en kwallen.  
Het duurde best wel lang voordat we er waren met de 
fiets, maar de terugweg ging wel heel snel. 

De avond 4 daagse  
De avond 4 daagse begon op dinsdag ( 14-06-22 ) en eindigt 
op vrijdag ( 17-06-22 ) . 
Je loopt een paar kilometer per avond, en je kan veel snoep 
mee nemen. 
De meeste kinderen namen citroen met pepermunt mee. 
Dinsdag liep je 7 kilometer, woensdag liep je 8 kilometer, 
donderdag liep je 10 kilometer en vrijdag 5. 
Als je een bandje hebt en alle dagen hebt gelopen krijg je 
een medaille. 

Dit schooljaar heb ik heel veel geleerd ik heb geleerd Taal faqta en. 
Nieuwsbegrip  En buiten doen we altijd gaan, we voetballen. We doen dan 
steeds captains. 
Ik heb met alle toetsen een 10 voor topo. En het pasen was ook leuk we 
hadden ontbijt. Maar we hadden geen kerstdiner.  
Maar kerstontbijt. En we hadden nieuwsbegrip gemaakt. Meestal doen we 
aan het einde van de dag doen we een spelletje. Galgje en met levo spelle-
tjes. En we hebben vissen in de klas en die heten bob bep en bea. Die vis-
senkom 
moeten we schoon maken. En de vissen eten geven. En ze hebben een 
huis. En we hebben knuffels henk bram en een kip korrie. En dat was het. 
Jaime en Joeri    

Schoolkrant 
We gingen met groep 7/8 op woensdag 
naar het strand van Ouwerkerk. Want het 
was heel lekker weer we gingen levend 
stratego doen groep 7 tegen 8. Het was 
leuk daar we mochten ook gaan zwem-
men, het water was wel koud daarna was 
het al bijna tijd om naar huis te gaan. We 
konden nog heel even wat doen, en later 
gingen we weg. 
Yessin 

SPANJE Van levi 
Ik ga naar Spanje op 13 Augustus. Maar we gaan jammer genoeg met de auto. Dus het is 20 uur rijden en dan gaan we naar 
mijn oom. We gaan misschien naar Barcelona. En alle voetbalclubs in spanje zijn. Real Zaragoza, Real Madrid, Fc Barcelona, 
Valencia Cf, 
Atlético Madrid, Fc Espanyol, En Fc Barcelona heeft de  
Spaanse Supercup gewonnen. We gaan een paar dagen naar Camping Roan. Daar wonen mijn oma en opa. En na 3 dagen 
ga ik naar mijn oom.  
En het beste trio in Barcelona was Neymar, Suarez en Messi. En in Real Madrid was het  Benzema, Bale en Ronaldo. 

Wij zitten op school wij gaan bijna naar groep 8. wij hebben een verhaal gemaakt voor groep 3, en wij moesten die ook voorle-
zen en ze vonden het heel leuk. En als we naar buiten gaan dan doen wij altijd steetscaptions dat is gewoon voetbal. En we 
hebben ook creamix  
gedaan maar dan zit je niet altijd bij je  
vrienden. En dat is niet leuk en we hebben ook een stadswandeling gedaan 
en dat vonden sommigen ook niet leuk. We hebben ook nog gesponserd loop. 
we hebben ook aan het Portfolio gewerkt en dat is nu ook af. En we gaan heel vaak naar de moestuin want dan hebben we 
ook aardbeien en framboos en druiven.En ook nog plantjes van de albert heijn en die zijn ook al best wel groot we hebben 
rode roze witte paarse blauwe en zaat plants en die zijn ook heel groot en sommige kinderen hebben ook rekentijger. en we 
moeten ook met groep 4 lezen en dat zijn ook leuke kinderen.      
Kay en Xavi 



 
Unit bovenbouw 



 
Unit bovenbouw 



 
Unit bovenbouw 



 
Unit bovenbouw 



 
Unit bovenbouw 

Schoolkrant unit bovenbouw 
 
 
Wat gaat de tijd toch snel... Zo zitten we nog aan de start van het schooljaar en moeten 
we wennen aan de unit en elkaar en zo is het alweer (bijna) zomervakantie. Een jaar 
waarin Corona een rol heeft gespeeld, maar we ondanks dat, veel hebben geleerd en 
meegemaakt.  
 
Natuurlijk zijn we hard aan het werk gegaan met de lessen rekenen, taal en spelling en 
vakken als Engels, LEVO, wereldoriëntatie, begrijpend lezen en creamix. Maar, we hebben 
de afgelopen maanden ook verschillende activiteiten voorbij zien komen.  
 
We hebben als unit deelgenomen aan het Verkeersexamen, waarbij alle kinderen ge-
slaagd zijn! We zijn een ochtend naar het strandje van Ouwerkerk geweest. De kinderen 
hebben daarnaast meegedaan aan de sponsorloop. Wat is er veel geld opgehaald voor de 
moestuin, daar zijn we erg blij mee!  
 
Een groot deel van de kinderen heeft een eigen moestuintje. Iedere week zijn we daar 
wel te vinden. Het is vooral onkruid wieden, maar we hebben ook al de eerste radijsjes 
kunnen oogsten en de uien doen het ook goed. We hebben ook bloemen gepland, boon-
tjes en sla, maar die laatste twee willen het niet echt doen. Als groep hebben we ook een 
aantal keer aardbeien en frambozen mogen plukken en natuurlijk lekker op kunnen eten.  
 
Bureau Halt is bij ons in de groep geweest en heeft een presentatie gegeven over online 
veiligheid. Wat kan en mag wel op social media en wat niet? Welke reacties kan het bij 
iemand oproepen? Wees jezelf bewust van wat je plaatst! De biebjuf komt daarnaast re-
gelmatig bij ons langs om ons enthousiast te maken over lezen.  
 
We zijn op school en in de klassen bezig geweest met talentontwikkeling. Wat is nu ei-
genlijk een talent, welke talenten heb je zelf en welke talenten herken je bij een ander? 
Hoe kan je jouw talenten inzetten? 
 
In de unit hebben we drie nieuwe vriendjes, Bob, Bep en Bea. We hebben sinds een tijdje 
gezelschap van deze goudvissen. We hadden eerst kikkervisjes in de klas, maar die heb-
ben het helaas niet gered. In de vakantie logeren ze bij twee kinderen. 
 
Groep 8 is natuurlijk veel bezig geweest met de afronding van de basisschoolperiode. We 
hebben het Bizworld project gehad, waarin de kinderen een eigen bedrijf zijn gestart. Ein-
delijk konden we dit jaar weer op kamp en wat hebben we het leuk gehad in Bruinisse! 
We zijn daarnaast natuurlijk druk bezig geweest met het oefenen voor de musical en de 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  
 
Al met al een mooi en bewogen jaar achter de rug! Nu welverdiend genieten van de zo-
mervakantie. We wensen groep 8 veel succes op het VO en zien jullie graag in september 
weer gezond terug op school! 
 
 



 
Groep 8 

Schoolkamp Aquavitesse. 
Op 29 juni gaan we op schoolkamp in Bruinisse bij 
Aquavitesse, op 1 juli zijn we weer terug bij school.  
We gaan en allemaal leuke dingen doen, zoals: 
Lasergamen, sloep varen, kanoën, barbecueën, 
suppen, een themafeest en nog veel meer leuke 
dingen. Op donderdag komen er waarschijnlijk ook 
nog juffen en meesters langs tijdens de barbe-
cue.                                        
Renger, Lars, Sebas. 

De brugklas 
Na de zomervakantie gaat heel onze klas naar de 
middelbare school. 
De meeste kinderen vinden het superleuk, maar 
natuurlijk ook een beetje spannend.  
Je moet naar andere klaslokalen rennen, want als 
je niet op tijd bent moet je een briefje halen, en 
dat wil je niet. Op de middelbare heb je een men-
tor, dat is iemand waar je naar toe kan gaan als er 
iets aan de hand is. 
Nore, Cas en Saar 

Zomervakantie 
Wij gaan samen op zeilkamp in Scharendijke. 
Het zeilkamp duurt 5 dagen van maandag tot vrij-
dag. 
Je hebt allemaal verschillende boten sommige al-
leen en andere met meer. Een optimist en een 
splash zijn boten waar je alleen in vaart en in een 
valk vaar je samen. Wij zitten in een valk. Op don-
derdagavond is er een bonte avond en vrijdag heb 
je een examen. Je krijgt voor je examens altijd elke 
dag huiswerk. Voordat we op het water gaan doen 
we een warming up dansje en daarna krijgen we 
instructie over verschillende dingen. Tussen de 
middag zijn we meestal op het water. 
Geschreven door: Lisa & Liv 

Eindmusical 
In groep 8 heb je een eindmusical. We zijn er al 
best lang mee bezig. Het is best leuk om aan een 
stukje te werken met klasgenoten. We zitten met 
best veel maar dat maakt niet uit want dan kunnen 
we een lang stukje maken. We werken vaak op 
dinsdag en vrijdag aan het stukje. We hebben ook 
nog een drama meester en die geeft ons tips om 
het beter te laten lopen. 
Mees en Rens 



 
Groep 8 

Strand Ouwerkerk 
We gingen om kwart voor 10 op de fiets, een half 
uur fietsen, naar Ouwerkerk. We kwamen aan en 
gingen eten en toen levend stratego. Het was leuk! 
Groep 7 VS groep 8. Groep 8 won 2 keer. Daarna 
gingen we zwemmen en chillen en toen gingen we 
weer naar school en het was super leuk!!  
Jason Strandje Ouwerkerk 

Vorige week gingen we met 
groep 7 en 8 naar het strandje in 
Ouwerkerk. We hebben als eer-
ste levend stratego gedaan en 
daarna mochten we ook nog 
zwemmen. Het was echt een 
leuke middag!   
Ismay 

Volgend jaar  
Ik kom met een hele goede vriend in de klas Mees. 
Ik ben heel blij dat ik met hem in de klas kom. Juf 
amy ik vind het heel jammer dat je weg gaat. Ik ga 
naar de pontes op school, naar de mavo. Dat vind 
ik erg leuk, want een paar klasgenoten gaan daar 
ook naar toe. De meesten gaan naar m1b. 
Dillen 

  ACT AS ONE  
 
  
Begin groep 8 hebben we meegedaan aan een soort project 
Act As One. Het doel was om mensen bewust te maken van 
het klimaat. Er stond een 40 meter hoge waterpeil op de 
oude graansilo in Zierikzee. Alle scholen op Schouwen-
Duiveland deden mee zelfs de middelbare. We moesten een 
telefoon en oortjes hebben en kregen via die oortjes te ho-
ren welke kleur we naar boven moesten draaien. 
                                            Jente en Saskia 



Wormenhotel 
Wij heten Hani Azzawi en James Bergsma en wij doen het over wormenhotel. 
  
Een wormenhotel is een bak waar grond en wormen erin zitten. In het wormenhotel worden er 
schillen van groenten in gedaan en onkruid. De wormen eten dat en poepen het uit de poep is 
compost. Dat is grond waar planten uit groeien. Er zijn verschillende soorten wormen hotels. 
Er zijn van hout en van glas er zijn grote en er zijn kleine. En er is een la waar de compost uit 
gaat. Wij bij onze schoolmoestuin hebben we een wormenhotel van hout. Daar zijn we heel erg trots op. De compost 
is veel beter dan potgrond. Dus als je planten niet groeien gebruik dan dit dan wordt die zonnebloem meters hoog. 
En je tuin is  
meteen begroeid.   
 
Er groeiden veel aardbeien en frambozen in de schooltuin. We hebben er veel geplukt. Omdat we er zoveel hadden 
hebben we ze gedeeld met de mensen die tegenover school wonen (en dus ook vlak bij de schooltuintjes). Ze waren 
heel blij met het fruit . 
Ook hebben we een keer spinazie geoogst. Hiervan hebben we een zuivelspread gemaakt. Op een toastje was dat 
heel lekker. 

Voor de gymlessen konden we ivm de examens een tijdje niet op 
het Pieter Zeeman Lyceum terecht. Gelukkig was het steeds mooi 
weer en verzonnen we steeds weer een andere bestemming waar 
we fijn konden bewegen. We gingen onder andere  naar de kinder-
boerderij en de Mr Breetveldspeeltuin. 

 

Vitruvio middenbouw 
 

 
 

We heten Tijmen en Stefan. We doen het over excursie beroepen. We gingen eerst naar 
een New Holland dealer in Nieuwerkerk. Dit heet Weststrate.   
We kregen uitleg over New Holland natuurlijk.Hij zei dat het een winkel is en ze repareren 
tractoren en andere machines zoals grasmaaiers. 
Daarna gingen wij naar de bakker. Ze hadden een grote machine. Als je een groot stuk deeg 
had, deed je die in de machine en dan kreeg je heel veel bolletjes. Ze lieten zien  hoe brood 
gemaakt werd. En we kregen nog een 
bolus koekje. 
Daarna gingen we naar juf Annet haar boerderij. En toen gingen we frietjes bakken. 

En we deden een speurtocht. En we mochten nog 
voetballen.  
We vonden het super leuk!  



Grevelingenexcursie 
Eerst gingen we met de boot varen. Die heet De Bommenede. Op de 
boot gingen we zeehonden spotten we zagen er 42 op de rotsen en 
een paar in het water.Toen we weer aan kant waren gingen we ons 
tussendoortje op eten. Toen gingen we in groepjes splitsen die we 
op school hadden gemaakt en de groepjes waren Julia,Jonas,Tijn en 
Neve dat was groepje 1. Groepje 2 was James, Jarren, Tommy, Hani 
en Wessel en groepje 3 was Madelief, Stefan, Teijmen en Rune. En 
de 3 dingen die we konden doen waren een Zilte proeverij, Vogels 
spotten en water onderzoek maar Tijn had geen water schoenen mee en hij had  zijn atletiek schoenen aan. De vol-
gende dag had hij een wedstrijd dus kon hij het water niet in dus ging hij met een aardige mevrouw op de steiger 
onderwater beestjes en plantjes kijken en de mevrouw vertelde daar allemaal dingen over dat vond Tijn leuk. 
En we vingen kwallen garnalen en visjes die schoten heel snel weg dus die waren moeilijk te vangen   
De zilte proeverij was ook leuk en lekker maar wel een beetje zoutig en je werd ook geblinddoekt en dan moest je 
proeven en raden wat het was .Het vogel spotten was ook heel leuk. Iedereen in je groepje kreeg een verrekijker en 
er waren ook 2 telescopen om vogels te spotten. 
Dit stukje is geschreven door Tijn, Wessel en Rune 

Sponsorloop 
  
We hebben met de sponsorloop in totaal 
ruim 3000 euro opgehaald en groep 1, 2 ,3 
en 4 moesten een rondje om het halve 
schoolplein. En groep 5,6,7 en 8 moesten 
een rondje om de hele school.  
En je had kraampjes waar je een stempel 
kon halen, en je had verschillende kleuren 
zoals: rood, geel, blauw en groen. Want als 
iedereen bij hetzelfde kraampje ging dan 
werd het file.     
Je had een vaste kraam. En het gemiddel-
de cijfer is een 8 van ons. 
Het geld was voor de schooltuin. 
  
Groetjes van Jarren,Tommy,En Jonas 
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Mad Science 
Wij zijn Aiden Jansen, Julia Neleman en Neve den Boer.  
  

Wat is Mad Science?  

  

Wij kregen Mad Science op school. 

Bij Mad Science krijg je verschillende proefjes. 

En je leert er veel over wetenschap. We hebben deze proefjes gekregen:  

eerst met bruggen in les 1.  

Toen met keukenspullen in   les 2.  

Daarna recherchewerk in les 3.  

Toen gingen we over dingen die konden vliegen in de allerlaatste les. 
  
Onze mening! 
 Julia: Ik vond Mad Science wel leuk, maar   niet het leukste ooit. Mijn cijfer: 7 
½   
 Aiden: Het was heel leuk en leerzaam ik heb er namelijk veel geleerd. Mijn 
cijfer: 9,5  
 Neve: Ik het ook leuk. Ik heb ook veel proefjes geleerd. En mijn cijfer is: 8,5 



26 juni was er een tornado we gingen 
naar de schooltuin en toen zagen we 
een tornado we waren er 50 meter 
vandaan toen ging jart naar de school 
rennen en zeggen dat er een tornado 
is en heel veel mensen dachten dat het 
nep was maar het was echt we moch-
ten 20 minuten gamen er waren 9 ge-
wonden en 3 doden en heel veel hui-
zen verwoest er werden  5 huizen ver-
woest en er vlogen trampolines er 
kwamen veel brandweer auto´s en 
politie en 2 helicopters heel veel men-
sen zeiden het is een windhoos maar 
het was een zwakke tornado bij de 
haven was het ergste 

de tornado ging schuin naar boven van 
het land. 

 
door max en joris V6 

Tornado in Zierikzee 
Maandag 27 juni raasde er een tornado 2 minuten lang door Zierik-
zee, er kwam zelfs iemand om, een toerist die haar hond uitliet.  
Op school was het chaos. (bijna) Iedereen was bang, er raakten 
mensen in paniek, iedereen stond door de ramen naar de tornado 
te kijken. Ik (Amy) zat toen bij een teken-workshop, en hoorde de 
kleuters beneden gillen. Ik ging al kijken wat er aan de hand was, 
maar deed het uiteindelijk niet. Toen hoorde ik mijn klasgenoten 
gillen, en raakte ik echt geïrriteerd. Ze wezen door het dakraam 
naar buiten, dus ik keek ook, en ik zag dat er allerlei dingen door de 
lucht vlogen, dakpannen, en stukje hout en zo; het puin zweefde op 
20 meter hoogte schuin boven de school, het was behoorlijk eng. 
Vervolgens kwam een van mijn vrienden, Mila, naar boven gerend. 
Ze zag er geschrokken uit. Ze liep op mij af. Tot dat moment vond ik 
dat iedereen wel een beetje overdreven deed, over zo'n beetje 
wind en regen. Mila zei dat ik mee moest komen, en we liepen naar 
beneden, naar de deur. Ondertussen hoorde ik mensen schreeuwen 
over een tornado-dat vond ik onzin, die zijn hier toch niet, in Neder-
land? Nou, dat had ik fout. We liepen naar de deur, waar een stel 
kleuters naar buiten zat te staren. Toen zag ik dus de tornado. Echt, 
ik viel bijna om van verbazing. Eenmaal terug in de klas, zag ik juf 
Manon naar een filmpje kijken, en ik keek mee. Het was een filmpje 
van de tornado, die door iemand op de haven was gemaakt. Uitein-
delijk was iedereen in de klas. Je voelde de spanning in de lucht 
hangen. De juf legde uit dat er een tornado was, dat we ons geen 
zorgen hoefden maken, en dat het allemaal goed zou komen. Toen 
mocht iedereen even wat vertellen. Ik zei dat de tornado in de 
buurt van mijn oma's huis had gehangen, wat uiteindelijk niet zo 
bleek te zijn. We mochten even wat lezen, wat tekenen, en de juf 
zette Proefkeuken aan. Toen ik een uur later naar huis fietste, zou je 
niet meer zeggen dat er een tijdje geleden een tornado was ge-
weest. Wel kwam ik in de buurt van de Calandweg, waar veel brand-
weermannen patrouilleerden. Toen zag ik in de verte dat dak op 
straat liggen, er stonden allemaal brandweerwagens en zelfs een 
trekker(die daar vast niet ECHT wilde zijn) omheen. Het regende 
overigens nog steeds, "HEERLIJK".  
Door: Amy, V7 

hallo ik ben sepp uit V7 en ik ga iets vertellen over 
de  tornado van een paar weken geleden 
oke laten we starten bij de kinderen en de juf in de 
schooltuin ze waren water aan het geven en toen 
kwamen er donkere wolken ik zag van binnen en 
sommigen van buiten maar die tornado kwam naar 
hun toe en ze gingen zo snel mogelijk naar binnen 
en toen stond er een mini tornado bij ons in straat 
en ik zag toen draaiende wolken eerst dacht ik van 
niks en toen ging ik de peuters rustiger maken en ik 
zeg tegen drie peuters er is geen tornado komt 
tygo naar mij toe sepp er is een tornado https://
imgflip.com/i/6lt3ty 
klik op de link  tenminste er was jammer genoeg 
een dode en wat huizen kapot en heel wat gewon-
den maar gelukkig was het alleen zierikzee en niet 
de wereld  

 
 

Vitruvio bovenbouw 
 

 

SCHOOLHOND JOEP 
 
Natuurlijk komt Joep nog steeds elke woensdag op school met Juf Annet. Ook 
Frauke (mijn moeder) is nog aanwezig om kinderen die bang zijn voor honden of 
elders te helpen. Want kinderen die bang zijn voor honden is Joep soms om er 
echt overheen te komen iets te simpel.  
Daarom heeft Frauke vorige keer voor Teijmen onze andere hond (Bas) meege-
nomen. Bas is wat drukker en daarom een betere uitdaging voor hem maar ook 
voor andere kinderen als ze er klaar voor zijn! Maar voor sommige is het al ge-
noeg om alleen met Joep te zijn.  
Teijmen mocht zo dan ook met Bas naar de dikke toren lopen EN DAAR HAD HIJ 
GEWOON GEPOEPT! WOW.. 
Voor hem is dit echt een verbetering geweest! Ook zetten we Joep nog in voor 
kinderen die bv moeite hebben om dingen te leren. Dan laten we ze zien dat 
Joep dat ook heeft. Joep moet dan bv een opdracht doen waar hij geen zin in 
heeft.. Dan doet hij het gewoon niet of hij laat zien dat hij het echt niet leuk 
vindt. Helaas stopt Frauke volgend jaar ermee.. Maar hij komt wel nog op 
woensdag met Annet! Dit is ook het laatste schoolkrant stukje die ik over Joep 
schrijf want volgend jaar zit ik op de pontes..  
Ik hoop dat iedereen volgend jaar nog geniet van Joepie!  
Doegg.  Van: Fynn Herder V8  



Niet zo lang geleden was er een Wervelwind
(!!!) in zierikzee. 

Het klinkt als een sprookje, maar het is echt 
gebeurd! Een paar weekjes geleden zowat, 
Zat ik een workshop, lekker bezig, totdat men-
sen riepen:''Onweer! Bliksem! Een tornado!'' 
We zagen door het raam dingen door de lucht 
vliegen. Bomen, dakpannen, plastic en soms 
zelf kleine vogels. Het was heel eng voor som-
mige kinderen, anderen waren erg rustig. Veel 
kinderen maakte zich zorgen, anderen waren 
in de war. Het was best vreemd.We konden 
de stad niet meer uit. Als een gevangenis. Ik 
moest even op school blijven en daarna kon ik 
de stad uit, even liften natuurlijk, en kon ik zo 
naar huis. 

Jack V7 

De Tornado in Zierikzee op maandag 27 juni was 
best heftig. Gelukkig is op school alles nog heel. 
Maar aan de Calandweg is van een heel rijtje huur-
huizen het complete dak weg, Dat rijtje moet nu 
gesloopt worden. Meester Jan Jaap heeft een foto 
van de tornado gemaakt. 
Door Jits groep V6 

schoolkamp 
Tygo: 
Ik vond het wel een leuk kamp de eerste activiteit was suppen en kanoën. Ik heb als eerste gekanood met 
Casper en daarna nog even gezwommen en als laatste gesupt. Toen gingen we eten we aten macaroni met rode saus die echt 
veeeeeeeeeeeeeeeel te pittig was maar wel lekker. Na het eten gingen we lasergamen dat was echt heel erg leuk maar na 
een tijdje werd het wel saai en werd ik moe dus stoppen en naar bed. Dag 2 we werden wakker en gingen ontbijten alleen 
mijn rug was dood van die bedden van steen maar gelukkig was het ontbijt wel lekker. Ik had als ontbijt een boterham met ei 
een lekker glas thee met je mocht maar 2 suikerklontjes alleen ik kreeg de suikerklontjes van iemand ander dus ik had er vier 
ik had ook nog 3 boterhammen met pindakaas.Na het ontbijt ben ik met een bommetje de zee in gesprongen want het was 
heerlijk weer na het zwemmen gingen we met de boot naar een eiland dat was mijn eerste keer in een boot.Bij het eland heb 
ik gezwommen,uno gespeeld,slagbal en gevist voor krabben.We lunchten op het eiland we hadden broodje knakworst.Na het 
lunchen ging ik nog even door met krabben vissen. Toen we weer terug waren bij het gebouw zat ik even te luieren in bed 
want ik was nogal moe. Toen werd ik door de meester gehaald want er stond een verrassing voor me. Dus ik ging kijken staat 
mijn moeder daar en alle andere juffen en meesters om mee te eten met de barbecue. Na het eten hadden we weer even 
vrije tijd. Maar toen de laatste activiteit van de dag en ook de leukste(vond ik)  het themafeest. Bij het themafeest moest je 
als iets verkleed wat begint met je eerste letter van je naam dus ik de letter T. Ik had eerst een tunes squid pak besteld maar 
dat kwam te laat binnen dus ik had mijn basketbal pak aangedaan van Lebron James en toen was ik The Lebron James The 
king The best of basketball. Toen lieten we aan iedereen onze pakken zien en toen muziek aan en dansen maar het was heel 
leuk allemaal feestmuziek iedereen danst maar toen kwam Jason hij daagde mij uit voor een dans 
battle. Het begon gewoon met een paar slechte dansmoves maar toen deed Jason een radslag dus deed ik dat ook Jason pak-
te een stoel en sprong er over heen ik deed dat ook ik zette er nog een stoel bij en sprong over allebei Jason deed dat ook en 
hij zette er nog een stoel bij en sprong er over heen toen moest ik het doen de eerste 3 keer lukte het niet maar de 4e wel 
maar toen moesten we stoppen van de meester dus we hadden er gelijkspel van gemaakt. Toen gingen we nog even door 
dansen maar na een tijdje dansen en zingen moesten we naar bed. Het was de laatste dag en gingen ontbijten het ontbijt was 
echt heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lekker. 
We hadden wentelteefjes die waren zo lekker. Toen we klaar waren met ontbijten deden we een letterspel die vond ik best 
wel saai dus daar zeg ik niks over. Toen gingen we fietsen naar een Frietzaak en gingen we friet eten. Dat was lekker en na 
het eten fietsten we naar school. Geschreven door Tygo Mik Cornelisse (12) 
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Schoolkamp door Jeremiah 
we zijn als laatste jaar op schoolkamp geweest met heel groep 8, 
we hebben allen veel genoten van de activiteiten en natuurlijk het 
zwemmen. Zelf vond ik het heel leuk, vooral het lasergamen en 
het suppen, Maar het themafeest was ook super! Hier zijn een 
paar interviews met groep achters die mee op schoolkamp zijn 
geweest.. 
Hallo Fynn, u bent dus op schoolkamp geweest, wat vond u nou 
het leukste aan het kamp? 
Fynn: Donderdagavond vond ik het leukst, die avond was ook het 
themafeest, er waren veel leuke kostuums en goede muziek. Wat 
ik ook wel leuk vond was het suppen, tegelijkertijd het laser-
gamen. Het was gewoon te leuk..  
En wat vond u dan het stomste aan het kamp? 
Fynn: Het eten. Denk dan maar niet aan wat we aten (dat was na-
melijk best wel lekker). maar aan hoe het ging. Het was een chaoti-
sche boel. Iedereen schreeuwde het was erg druk met de meer 
dan 30 kinderen en nog wat leraren erbij. Daarbij vond ik het fiet-
sen ook niet zo prettig omdat het nog wel een 15 kilometer fietsen 
was (ook al had ik een elektrische fiets).. 
Hallo Hayden, u bent dus ook op schoolkamp geweest, wat vond u 
nou het leukste aan het kamp? 
Hayden: Ik heb erg genoten van de barbecue, met alle juffen en 
meesters erbij. Ik was er ook pas op de 2e dag omdat ik die dag 
daarvoor ziek was.. 
En wat vond u dan het stomste aan het kamp? 
Hayden: Sowieso het fietsen, dat was super zwaar, met regen, te-
genwind en nog eens over de dijk. Iedereen kwam super moe aan 
op school.. 
Zoals jullie zien, zijn er dus veel aanklachten over het fietsen. Dus 
een volgende tip voor de juffen en meesters: 

Voortaan met de bus! 



Finn:  

Ik vond kamp wel leuk 

zeker het chips eten vond ik leuk (zowat het allerleukst) 

want ik hou heel erg van chips.  

Er waren veel activiteiten wat je kon doen 

ik heb nog gebasketbald met Tygo en Thijs. 

We waren ook nog gaan lasergamen ergens bij het strand want daar was een soort bos. 

We hadden ook nog een muziekbingo daarbij werd muziek gedraaid en als we die op de kaart hadden konden we die afstre-
pen maar ik had jammer genoeg niet gewonnen (er waren ook prijzen). 

Het eten was ook wel lekker we hadden b.v.b gekookte pasta. We gingen ook nog met twee sloepen naar een eiland daar 
hebben we een broodje knakworst gedaan.  

Ik heb daar ook nog kubb gedaan. Toen we wouden gaan slapen was het wel soms een chaos Tygo die wou wormpje doen 
met zijn slaapzak terwijl casper en ik een boekje zaten te lezen. We hadden ook nog een feest het heette een themafeest 
want we moesten allemaal een pak aan met de eerste lettere van je naam dus ik had: 

Friet                                                                                                                                                                                                                        

I                 

N  

N  

^ 

Friet ook wel. Ik ben op de dag van het themafeest redelijk vroeg naar bed gegaan. Voor de rest op de terugweg naar school 
hebben we FRIET gegeten net voordat het ging regenen dus op de terugweg regende het hard 

EINDE  

GESCHREVEN DOOR FINN TIBE FOKKENS. 

Tornado 
Er was een tornado in Zierikzee, en er was een 
groepje in de schooltuin, en ik zat ook bij dat 
groepje iedereen was aan de rechterkant en ik liep 
naar de linkerkant en ik zag ineens een hele rare 
wolk die een beetje aan het ronddraaien was dus ik 
riep dat er een soort van tornado was. Ze gingen 
kijken en ik ging terug naar school om het te zeg-
gen, maar niet veel mensen geloofden me niet. Ze 
gingen buiten kijken ja hoor daar zagen ze het de 
tornado, en dingen in de lucht vliegen, toen geloof-
de ze me wel er kwamen ook nog andere kinderen 
uit de schooltuin. We vonden het allemaal wel een 
beetje eng het was ook niet verwacht. De school 
had geen schade. De tornado was ook door heel 
nederland op tv, later gingen we allemaal gelukkig 
en veilig naar huis. 
 
Hannah, groep v7 

Lvo  
Wat is lvo nou eigenlijk? 
Lvo is een soort les waarin je meer leert over god 
en Jezus en wat mensen doen in de kerk en je 
knutselt ook best veel. 
Laatst hebben we een steen gemaakt met perma-
nente marker dus water vast met een spray er over 
heen. Meestal moeten we ook een werkblad ma-
ken. Daar op staan vragen over jezelf en het ver-
haal wat we hadden gelezen uit de bijbel. Het is 
altijd op dinsdagmorgen voor groep zes van 8:30-
9:15  daarna gaat groep zeven van 9:15-10:00.  
Wat wij ervan vinden is: 
Solveig: Ik vind het best wel leuk omdat ik heb 
nooit zoveel geweten van god ik geloof er nu ook 
wel een beetje in. 
Joëla: Ik vind het wel leuk we leren niet alleen over 
geloof maar ook over je gevoelens. En we kunnen 
alles zeggen wat we meegemaakt hebben. 
van Solveig en Joëla v6 
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Portfoliogesprekken 

Wat zijn portfolio gesprekken? 

Portfolio gesprekken zijn gesprekken waarbij kinderen vertellen over hun Portfolio. Ze hebben het hele jaar aan 
hun Portfolio gewerkt en dan gaan ze het presenteren aan hun ouders. 

Wat staat er in een portfolio? 

In een portfolio staan bijv: Dingen die ze leuk vonden dit jaar, Complimenten, Vooruitgang, Executieve functies, 
Favoriete vakken, en andere dingen. 

Hoe gaat een portfolio gesprek? 

Bij een portfoliogesprek ga je praten met je meester/juf en je ouder/verzorger zit erbij. Jij vertelt dingen over je 
portfolio en je meester/juf stelt soms vragen. 

Schoolkamp 
 
Groep 8 is afgelopen woensdag tot 
vrijdag op schoolkamp geweest. Op 
de tweede dag hadden we een mu-
ziekbingo. We kregen bingokaarten 
met liedjes erop, toen speelde de juf 
een playlist af. Het was super leuk en 
daarna hadden we een barbeque al-
leen regende het dus bakte we het 
binnen. Daarna hadden we de bonte 
avond, het was een thema feestje. 
We moesten verkleden als iets met de 
eerste letter van je naam bijv.:als je 
dirk heet moet je als iets verkleden 
met de d. Het was super gezellig. We 
deden ook nog een stoelendans, en 
we hadden chips en marshmallows. 
Toen het feest voorbij  was moesten 
we naar bed want de volgende dag 
moesten we terug fietsen. 
– Lizzie v8. 
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Schoolkamp 
kajakken en suppen 
we gingen ook kajakken en suppen 
je kreeg veel vrije tijd en veel kinderen gingen suppen of kajakken, 
er waren een persoons en twee persoons kajakken. 
Je moest wel uitkijken of er geen boot kwam. 
eigen mening 
ik vond het suppen/kajakken het leukste 
van het kamp. sommige kinderen 
maakten een trein van kajakken en suppen 
door de touwen aan elkaar te knopen 
en gingen toen varen. 
  door Thijs V8 
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