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Kerst 2019  
Inmiddels heeft ieder een uitnodiging ontvangen voor de kerstviering op 18 december  in ons 

kindcentrum. In de ochtend hebben we een muzikale viering in de Basiliek. U bent van harte 

uitgenodigd om deze bij te wonen. De deuren zijn open vanaf 10.30 uur, de viering is van 11.00 

tot 12.00. Uw kind mag hierna mee naar huis, laat het weten aan de juf/meester als uw kind 

mee terug naar het kindcentrum moet. De peuters gaan met eigen vervoer naar de Basiliek. De 

andere groepen gaan onder begeleiding van hun leerkracht te voet naar de Basiliek. De 

kinderen van groep 1 t/m 8 hebben geen tas nodig deze dag. Zij krijgen om 10.00 uur eten en 

drinken van school. 

Tussen 16.45 en 17.00 zijn alle kinderen welkom in hun eigen groep om met elkaar en de 

juf/meester kerst te vieren en te genieten van een kerstdiner. We willen u vragen hiervoor een 

klein gerechtje te maken. Vanaf 9 december hangt hiervoor een lijst bij de groep van uw kind. 

Tussen 18.15 en 18.30 kunt u uw kind weer ophalen bij de groep en eventuele schalen/borden 

weer mee terug nemen. We zien graag dat ieder kind zelf zorgt voor bord, beker en bestek. 

Voor drinken wordt gezorgd.  

Donderdag 19 december is de laatste schooldag voor de vakantie. Deze dag staat in het teken 

van de foute kersttrui voor wie dit wilt. Daarna kan ieder genieten van de feestdagen en 

kerstvakantie. We hopen voor ieder op een fijne tijd en rekenen erop ook in 2020 weer mooie 

dingen te kunnen doen voor onze kinderen.  

 

 

 
Een plek waar jij groeit en floreert 

 December 2019 
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De ouderraad heeft twee 

nieuwe leden: Bianca 

Valckx – Segers en Emma 

Keoghan. We wensen 

hen veel plezier als lid 

van de ouderraad van 

onze school.  

Mocht u de uitnodiging voor de 

Parro app nog niet hebben 

geaccepteerd dan willen we u 

vriendelijk vragen om dit alsnog 

te doen. Zo blijft u goed op de 

hoogte van allerlei zaken op 

school. (Geldt alleen voor 

schoolgaande kinderen).   

Deze kinderen vertegenwoordigen hun groep in de 
Kindraad dit schooljaar: 
 
Groep 5: Floor Ferket en Julian Heijens 
Groep 6: Alexander Asrian en Iris Roelandt 
Groep 7: Sophie Meijs en Wout van Waterschoot 
Groep 8: Mauro Desogus en Jop Ferket  
 

Veel succes samen! 
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Sinds deze week staan er in iedere groep 4 

splinternieuwe afvalcontainers met verschillende kleurtjes en logo’s. We 

stimuleren kinderen op deze manier om het afval te scheiden en hopen zo een 

bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording van het afvalprobleem. Renewi 

komt alles ook gescheiden ophalen zodat onze kinderen zien dat ze dit niet voor 

niets doen! Omdat we hieraan mee doen krijgen de kinderen in het nieuwe jaar 

gastlessen van Natuur&Zo: een leuke bijkomstigheid!  

We willen u in dit kader ook vriendelijk vragen om drinken mee te geven in een 

beker in plaats van pakjes drinken.  

 

 

 

Volgende week krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 pomelo, appel en banaan. 

Er is meer dan genoeg fruit dus het is in principe niet nodig om uw kind iets mee 

te geven op woensdag, donderdag en vrijdag. 
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Nieuws vanuit de MR 

Vandaag hebben alle schoolgaande kinderen een brief meegekregen van de 

medezeggenschapsraad (MR) van de school. Hieronder delen we deze nogmaals. 

Het papier waarop u kunt aangeven dat u zich kandidaat stelt heeft uw kind 

meegekregen. Mocht u deze toch niet hebben gehad maar wilt u zich wel 

kandidaat stellen dan kunt u dit aangeven bij Marjolein. 

Beste ouders/verzorgers, 

Via deze brief vragen wij aandacht voor de verkiezing van de medezeggenschapsraad van 
Basisschool Nobelhorst.  

Samenstelling                                                                                                                                    De MR 
op onze school bestaat uit 6 leden; 3 personeelsleden en 3 ouders. De MR bestaat op dit 
moment uit:  

- Dinah van Overmeiren 

- Rudi Ivens 

- Angelique de Beule (voorzitter) 

- Joriska Zilverschoon 

- Marc Meijs (secretaris) 

- Elise de Groot-Wauters.  

Aftreden                                                                                                                                 Een aantal MR-
leden zijn aftredend vanwege de zittingsperiode.                                                                                 
Vanuit de oudergeleding is Joriska Zilverschoon aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Alle 
ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.  Indien er meerdere 
ouders zich kandidaat stellen dan dat er plaatsen zijn in de MR, zullen er verkiezingen worden 
georganiseerd op 22 januari 2020.  

Wat is een medezeggenschapsraad?                                                                              Een MR is een 
overlegorgaan namens ouders en personeel naar schoolleiding en bestuur en heeft een 
wettelijke basis. De MR heeft daarmee advies- en instemmingsrecht over voorgenomen 
besluiten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en binnen de MR volg je deze op de 
voet. Dat kan gaan over financiën, schoolplan, veiligheid etc.  

Waarom zitting nemen in de MR?                                                                           Deelname aan de 
MR is een kans om mee te denken en te praten over het gebeuren op school en het onderwijs. 
Je krijgt een kijkje in de keuken van de schoolorganisatie. Het geeft je hiermee betrokkenheid 
op school en nader contact met andere ouders en het personeel.  
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De verkiezing:  

- wordt georganiseerd door de zittende MR; 

- wordt gehouden indien meerdere nieuwe kandidaten zich aanmelden dan dat er 
plaatsen zijn 

- vindt (indien nodig) plaats op 22 januari 2020 

- de stemming is schriftelijk en anoniem 

- ieder gezin kan 1 stem uitbrengen. 

Kandidaten: 

- worden gekozen voor een periode van 3 jaar. 

- dienen ouder/verzorger te zijn van een leerling van basisschool Nobelhorst 

- per gezin kan slechts 1 ouder/verzorger gekozen worden 

- kandidaatstelling kan via bijgevoegd formulier 

- in een gesloten envelop uiterlijk 18 december 2019 inleveren bij Marjolein 
 

We hopen dat er ouders/verzorgers geïnteresseerd zijn. Heb je vragen of wil je meer informatie 

dan kun je terecht bij:  

Marc Meijs, marcfanny@zeelandnet.nl 

Elise de Groot-Wauters, elise-de-groot@hotmail.com 

Kijk ook eens op de site van school voor verslagen van de MR, www.bsnobelhorst.nl 

Hartelijke groeten, 

MR Nobelhorst 
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Vakantierooster 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  
(Deze lijst is nog niet volledig – er komen nog studiedagen en eventuele andere vrije dagen bij). 
 
 
 

 

Kalender december /januari/ februari 

Datum Onderwerp 

18 december Kerstviering in de Basiliek (ochtend) voor alle 
kinderen van 2 / 12 jaar 

18 december Kerstdiner in ons kindcentrum  (avond) voor alle 
kinderen van 2 /12 jaar 

19 december Foute Kerstrui Dag  

20 december Groep 1/8 vrij 

6 januari Eerste schooldag in het nieuwe jaar 

18 januari  Schoolzwemmen 

23 januari Vergadering van de ouderraad 

4 februari Vergadering van de medezeggenschapsraad 

21 februari Carnavalsfeest  

24 / 28 februari  Voorjaarsvakantie 
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De Tivoli- kindcentrum Nobel 

De Sportclub 

Op 7 november opende wethouder van sport en de 
wethouders van onderwijs en kinderopvang onze Sport 
Club. De Sport Club is een initiatief van De Tivoli in 
samenwerking met Hulst voor Elkaar. Onder 
begeleiding van meester Bert, sportdocent en onze 
vaste team pedagogisch medewerkers maken de 
kinderen kennis met verschillende soorten sporten. Het 
is reuze leuk om iedereen zo actief in beweging te zien 
en vooral veel plezier te zien hebben met elkaar. We 
hebben kennisgemaakt met basketbal en kickboxen. 
Vanaf januari 2020 tot de carnavalsvakantie starten we 
met een nieuwe reeks sportmiddagen elke donderdag! 
  

 Beautymiddag 

De kinderen op de bso hebben een gezellige beauty middag gehad.  
We hebben van avocado, bananen, honing en komkommer een 
masker gemaakt . De kinderen mochten om de beurt op de 
ligkussens gaan liggen en kregen een heerlijke gezichtsbehandeling.  
 

Peutergroep De Tivoli 

De afgelopen weken hebben wij druk 
aan het thema Sinterklaas gewerkt. Er 
zijn mooie schoorstenen gemaakt met pietjes erin, leuke 
pietenmutsen en sinterklaasmijters.  Elke ochtend mochten wij bij de 
kleuters naar het sinterklaasjournaal gaan kijken. Wat een feest was 
dat! Woensdag 28 december kregen wij bezoek van twee leuke 
pietjes.  
Zij hebben met ons gegymd en hebben wij onze pieten kunsten laten 
zien. Zoals samen over de daken lopen en klimmen, pakjes in de 
schoorsteen gooien en samen dansen op pietenmuziek.  
Vrijdag 30 november kregen we bezoek van Sinterklaas op school. 
Wat hebben de peuters goed gezongen toen de Sint en zijn pieten 
aankwamen op het plein.  

En wat was het een super leuk dat wij een bezoekje mochten brengen aan de pakjes kamer van 
Sinterklaas en zijn pieten. We kregen allemaal een handje en mochten zelfs even op schoot zitten bij 
Sinterklaas. Van zwarte piet kregen we een grote zak met kadootjes mee die we daarna gezamenlijk 
hebben uitgepakt. 
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Peutergroep C 

Op 2 december openende we met trots onze 3e peutergroep, groep C.  
Deze groep is speciaal gestart voor onze oudste peuters.  

Door de toenemende belangstelling voor onze peutergroep en de intensievere 
samenwerking met de kleuterjuffen bij Kindcentrum Nobel zijn we in de 
mogelijkheid om deze extra groep te starten.  

De peutergroep C is gevestigd in de patio tegen over de groepen A en B. 
Het geeft ons de kans om nog beter aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte van 
de oudste peuters en we kunnen de overgang naar de kleuters zo nog beter 
begeleiden, een zachte landing.   
We hebben er voor gekozen om geen extra groep 2-4 jarigen te openen maar 
om ons juist specifiek te richten op een aanbod voor de oudste peuters. We 
kunnen hierdoor meer gerichte activiteiten samen met de kleuters 
ondernemen. Het gymaanbod blijft uiteraard van kracht en Joanne komt elke 

week extra om ook op donderdag de Engelse les te continueren.  De groep 
wordt begeleid door juf Dominique en meester Yordy.  

 

 
Kind in Zeeuws-Vlaanderen 
 
Zeeuws-Vlaanderen is de beste plek om op te groeien, daar zetten wij ons elke dag voor in!!  
Met plezier brengen we de nieuwe website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl onder jouw 
aandacht. Hier vind je als ouder/verzorger de link naar jouw school of opvang en je vindt hier 
nieuwsberichten over kind voorzieningen in de regio.  In deze korte video wordt de website 
onder de aandacht gebracht en vertellen kinderen wat zij leuk vinden aan opgroeien in Zeeuws-
Vlaanderen. Het initiatief ‘Kind in Zeeuws-Vlaanderen, de beste plek om op te groeien' wordt 
ondersteund door alle partijen in deze regio die streven naar kwalitatief hoogwaardige 
kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs. Niet alleen kinderopvang organisaties en 
scholen zelf, maar ook de drie Zeeuws-Vlaamse Gemeenten doen mee. Wij waarderen alle 
kinderen zoals ze zijn; we helpen ze op weg hun beste zelf te worden. Daarom vinden wij het 
belangrijk om kinderopvang en basisscholen goed op elkaar aan te laten sluiten. Dat betekent 
een doorlopende ontwikkel- en leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar, gevolgd door een goede 
aansluiting met het voortgezet onderwijs. Samen zorgen we ervoor dat Zeeuws-Vlaanderen 
voor jouw kind(eren) écht de beste plek is om op te groeien!  
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