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VIGNET GEZONDE SCHOOL 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij 
zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij 
zijn trots op dit behaalde resultaat! Hiermee zijn we tevens de eerste reguliere basisschool in 
Hulst die op de kaart staat van Gezonde Scholen in Nederland.  
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én hebben we 
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval. 
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de themacertificaten Sport en Bewegen 
en Welbevinden. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. 
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 

Kinderopvang De Tivoli was al een gezonde kinderopvang. Samen mogen wij ons nu een Gezond 

Kindcentrum noemen! 

GEZONDE VOEDING 

Ook het onderwerp Gezonde Voeding krijgt steeds meer de aandacht in ons kindcentrum. We 

zien dat kinderen vaker fruit proeven van het wekelijks vers geleverde schoolfruit. En we 

merken op dat kinderen steeds vaker een gezonde traktatie meebrengen als ze jarig zijn.  

 
Een plek waar jij groeit en floreert 

Nieuwsflits Februari 2020 
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SPORT 

We horen enthousiaste verhalen over onze sport BSO! 

Ook tijdens de stakingsdagen van het onderwijs stond 

sport en bewegen centraal bij De Tivoli. In 

samenwerking met Hulst voor Elkaar hebben werd een 

stuif ‘ns’ in georganiseerd. De donderdag hebben de 

kinderen zich lekker kunnen uitleven tijdens de 

apenkooi en in de andere zaal konden ze Laser gamen 

en op vrijdagmorgen stond er Multibal en Fitkids op 

het programma. Er werd volop bewogen en plezier 

gemaakt.  

Ook zien we een enthousiaste deelname voor 

sportactiviteiten in de wijk, zoals het schoolzwemmen. 

Op zaterdag 18 januari hebben een aantal kinderen uit 

groep 7 hun prestaties laten zien in het zwembad. 

Beide juffen waren aanwezig om hen aan te moedigen. Vanuit onze school proberen we zoveel 

mogelijk aan activiteiten in onze wijk deel te nemen. Door studiemiddagen lukt het niet altijd 

om als leerkracht ook aanwezig te zijn. Het schoolhandbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 

valt onder studietijd van de leerkrachten. Gelukkig heeft een ouder, Caroline van der Heijden, 

aangegeven dit graag op zich te willen nemen. U kunt via haar aanmelden: vdh@zeelandnet.nl 

(Uw kind heeft vandaag de flyer meegekregen voor meer informatie).  

 

GYMLESSEN  

In ons kindcentrum bieden we gymlessen aan voor kinderen vanaf twee jaar. Tijdens onze 

gymlessen komen alle doelen waar kinderen aan moeten voldoen aan bod. Bij elk onderdeel 

staan andere motorische vaardigheden centraal waar kinderen aan werken. Binnenkort nemen 

we deel aan de MQ-scan (verdere informatie volgt later). Onder de gymles zal een speciaal 

daarvoor opgeleid team anoniem gegevens verzamelen over de motorische vaardigheden van 

onze kinderen. Hiermee krijgen we als school een beeld over waar we voldoende aandacht voor 

hebben of wat nog beter kan. We horen in de media veel geluiden over dat kinderen te weinig 

bewegen. We willen als school ons steentje bijdragen om hier extra aandacht voor te hebben.  
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Lezen is Leuk in kindcentrum Nobel 

VOORLEESDAGEN 

Onze peuter- en kleutergroepen hebben een groot feest gemaakt 
van de voorleesdagen. In pyjama op school ontbijten en daarna 
met je groepje het gebouw door om overal voorgelezen te worden 
uit de leukste boeken. Dat was echt genieten! We bedanken graag 
iedereen die hieraan mee heeft geholpen. 
 
SAMEN LEZEN  

Er wordt in de kleutergroepen A, B,C dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met 

opa, oma, papa, mama samen een boekje te lezen op vrijdagmiddag in onze bibliotheek. 

Kinderen mogen voor thuis een boekje lenen en voor in de klas. We hebben door onze 

samenwerking met de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen een ruim aanbod in steeds nieuwe 

boeken voor alle leeftijden. Een speciaal bedankje voor de mensen die de kinderen iedere 

ochtend helpen met het zoeken en uitlenen van een boek is hier wel op zijn plek!  

VOORLEESWEDSTRIJD 

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 & 8. 

Kinderen leren veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige 

spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor 

leerlingen.  

Wij vinden het fantastisch dat onze schoolkampioen mee deed in de regionale voorronde van 

deze Voorleeswedstrijd. Sofia uit groep 7 heeft samen met 5 andere schoolkampioenen uit de 

buurt meegedaan op donderdagavond 6 februari: van Koewacht tot Sint Jansteen, van Heikant 

tot Clinge. 

Sofia las voor uit Abeltje van Annie M.G. Schmidt en 

had een spannend – en beetje grappig – fragment 

uitgekozen. Uiteindelijk gaat er een andere 

voorlezer door naar de provinciale voorronde, maar 

wij zijn erg trots op haar. Goed gelezen! 
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Muziek in ons kindcentrum 

Door onze deelname aan het driejarig traject “Impuls voor Muziekonderwijs” heeft muziek een 

belangrijk plekje in ons kindcentrum. Na de carnavalsvakantie starten we in iedere groep met 

het project Mahlers Digitale Klaslokaal. Dit is een eerbetoon aan de beroemde componist 

Gustav Mahler.  Kijk hier eens naar de link https://youtu.be/YiSomZJfBc8 zodat u kunt zien 

waar dit over gaat. De groepen zullen aan elkaar gaan presenteren wat ze hebben geleerd.  

 

 

Feitjes over het belang van muziekonderwijs 

Arthur Jaschke, Henkjan Honing en Erik Scherder 

toonden met hun onderzoek uit 2018 aan dat 

kinderen die muziekles hadden op de basisschool 

beter scoorden op planning, werkgeheugen en 

controle van gedrag in vergelijking met kinderen die 

geen muziekles hadden.  

Simone M. Ritter en Sam Ferguson onderzochten in 

hoeverre muziek van invloed was op creativiteit. Uit 

hun onderzoek bleek dat vooral vrolijke muziek ertoe 

bijdroeg dat mensen creatiever gingen denken. 

Onderzoek van de Universiteit van St. Andrews 

(Schotland) wees uit dat het spelen van een 

instrument goed is voor de ontwikkeling van de 

motoriek en cognitieve functies. Kinderen die op jonge leeftijd een instrument hadden leren spelen, 

ontwikkelden een beter taalgevoel en een betere motoriek.  

Het vroeg in aanraking komen met het maken van muziek draagt bij aan de ontwikkeling van goed 

kunnen luisteren en heeft een groot effect op het ontstaan van betere hersenverbindingen. Dit laatste 

effect kan weer bijdragen aan de manier waarop hersenhelften met elkaar communiceren. 

Erik Scherder stelt dat muziek bijdraagt aan de ontwikkeling van het empathisch vermogen. In 

een interview met het Parool vertelt hij hier meer over.  
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Save The Date 

Op 8 mei maken we er een extra leuke 

dag van! De kinderen van groep 4 t/m 8 

gaan met de bus een pretpark bezoeken. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 

hebben een leuke dag in en rond de 

school. Nadere informatie volgt.  

Op 19 februari zal er wederom 

een inloopspreekuur zijn van de 

GGD. Tussen 11.30 en 12.30 kunt 

u terecht met vragen. De 

jeugdverpleegkundige is deze dag 

te vinden in het kantoor van juf 

Marjolein.  

Jullie hebben weer heel 

wat kiwi-ballen bij 

elkaar gespaard. De 

ballen zijn inmiddels 

over de groepen 

verdeeld. Dank je wel 

hiervoor! 

Via deze weg willen we Joriska 

Zilverschoon nogmaals hartelijk 

danken voor de periode van 6 

jaar waarin zij lid was van de MR. 

Ook heten we Margot Bogaart 

van harte welkom als nieuw lid.  
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Met de Actie Bag to School 

hebben jullie 140 euro 

opgehaald! Dit zal besteed 

worden aan nieuw 

buitenspeelgoed voor de 

kinderen. 

Op vrijdag 21 februari 

vieren we Carnaval LET OP: 

de eindtijd deze dag is 

14.30 uur.  

Veilig en Vlot communiceren 

Nog niet alle ouders zijn verbonden aan de 

Parro app. Mocht dit voor u gelden dan graag 

het verzoek om dit aan de leerkracht aan te 

geven zodat hij/zij opnieuw een aanvraag kan 

versturen. Wij willen u graag voor de 

oudergesprekken aan het einde van dit 

schooljaar uitnodigen via Parro. Het is daarom 

belangrijk dat u hieraan bent gekoppeld.  

mailto:info@detivoli.nl
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Vakantierooster voor de schoolgaande kinderen voor het schooljaar 2020-2021 

Eerste schooldag        24 augustus 2020 
Herfstvakantie            19 tot en met 23 oktober 2020 
Extra vrije dag            18 december 2020 
Kerstvakantie              21 december 2020 tot en met 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie      15 tot en met 19 februari 2021 
Pasen                            2 april tot en met 5 april 2021 
Meivakantie                26 april tot en met 7 mei 2021 
Hemelvaart                  13 en 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag   24 mei 2021 
Extra vrije dag              23 juli 2021 
Zomervakantie             26 juli tot en met 3 september 2021 

 

(Dit overzicht is nog niet compleet, informatie over vrije dagen voor kinderen in verband met 

studiedagen voor het team volgt later).  

 

 

 

CARNAVAL MET BSO DE TIVOLI 

 

Carnavals Café 

Vrijdag 21 februari zijn we door Termenieke uitgenodigd om samen met de raad van Elf in de 

Lieve Carnaval te komen vieren. Dat wordt supergezellig! Het decor van het Carnavals café 

wordt door ons gemaakt! We gaan vrolijke gekke tekeningen en kunst maken en maskers voor 

aan de wand. Er is voor elke deelnemer een prijs en Prins Carnaval staat die middag in het 

bijzonder stil bij de mooiste gekste creatie. 

Wil je mee doen met het carnavals café geeft je dan op via mijn tivoli of info@detivoli.nl  

 

Optocht 

Maandag 24 februari lopen wij gezellig mee met de kinderoptocht. Als je ook mee wilt lopen in 

de optocht dan kan je je aanmelden via mijn tivoli of info@detivoli.nl 
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CARNAVAL MET KINDCENTRUM NOBEL 

De peuters zijn gestart met het thema “Wat heb jij 

aan vandaag”? en de kleutergroepen met het thema 

“Carnaval” en “Reynaert de Vos”. Samen zorgen zij 

aan het einde van het thema (op 21 februari met 

carnaval) voor een spetterende modeshow! Zij 

mogen deze dag verkleed komen. De kinderen 

kunnen net als anders naar huis na de ochtend of 

overblijven.  De eindtijd voor de kleutergroepen is in de middag  14.30 uur.  

De kinderen van groep 3 en 4 vieren tot 9.45 carnaval in de groep en gaan daarna naar Den 

Dullaert. Aan het einde van deze feestelijke ochtend kunnen de kinderen gewoon weer 

opgehaald worden op school. ’s Middag hebben zij school tot 14.30 uur.  De kinderen van groep 

3 en 4 mogen deze dag verkleed naar school komen.  

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan in de middag naar Den Dullaert vanaf school. Deze middag 

sluiten wij het feest om 14.30 uur. De kinderen gaan vanaf Den Dullaert naar huis. De kinderen 

van groep 5 t/m 8 mogen in de middag verkleed naar school komen.  

 
Om het feest goed te laten verlopen hebben we een aantal regels afgesproken waarbij  u ook 
kunt helpen. De spelregels zijn vastgesteld in het belang van de veiligheid van de kinderen. We 
hopen daarom, dat u eraan wilt meewerken om deze spelregels na te leven.  
 

 De kinderen mogen enkel serpentines meenemen. 
 Houd er rekening mee dat kinderen "losse spullen" (b.v. een toverstafje) makkelijk kwijt 

kunnen raken. 
 In verband met de nieuwe AVG- wetgeving mogen er geen foto’s van kinderen worden 

gemaakt.  
 Als de kinderen voor 15.15 uur thuis niet terecht kunnen, gaan zij met de leerkracht mee 

terug naar school. Graag even een briefje meegeven als dit het geval is.  
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Kalender februari-maart-april- mei 

 

Datum Onderwerp 

12 februari Kinderen van school krijgen vandaag hun rapport 
mee naar huis.  

12-20 februari Oudergesprekken  

19 februari Inloopspreekuur GGD 11.30-12.30 uur 

21 februari Carnaval (eindtijd schooltijd 14.30 uur) 

24 – 28 februari Voorjaarsvakantie 

17 maart Vergadering van de MR 

20 maart Disco georganiseerd door de ouderraad (verdere 
informatie volgt). 

26 maart Vergadering van de ouderraad 

9 april Studiedag voor de leerkrachten. De kinderen van 
groep 1 t/m 8 zijn vrij.  

10 april Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij.  

13 april Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij.  

15 en 16 april Eindtoets voor groep 8 

17 april Koningsspelen  

20 april- 5 mei Meivakantie  

8 mei Schoolreis / Spelendag  

12 mei Schoolfotograaf 

19 mei Sportdag groep 5 t/m 8 

20 en 21 mei Hemelvaart, kinderen zijn vrij.  
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