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24 oktober sluiten wij 

de kinderboekenweek 

feestelijk af! Kom jij 

ook en kraak je de 

code van de reiskoffer? 

  

 

 Tussen 16.00 en 18.30 is iedereen van harte welkom!  
 Het is leuk wanneer je gekleed bent in het thema “Reis Mee”. Of trek iets groens aan (de 

kleur van ons kindcentrum). 
 In alle groepen van de peuters tot en met groep 8 kun je werk bewonderen van de 

kinderen in het thema van de kinderboekenweek. 
 Er zijn verschillende spelletjes in verschillende lokalen waaraan je kunt meedoen. 
 Op het plein zijn verschillende voertuigen te bewonderen. 
 Er is een speurtocht door het hele kindcentrum waarbij je een code kunt kraken en kans 

maakt op een leuke prijs! 
 Je kunt eten en drinken kopen voor een klein bedrag. We maken een rondreis door een 

aantal landen: een Nederlands broodje kaas, een Chinese tomatensoep, een Duits 
broodje worst en een Italiaanse pastasalade.      
 

 

 

 

 
Een plek waar jij groeit en floreert 

Oktober 2019 
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 TIP:  

Gezonde traktatie: Print deze pagina 

uit en versier je fruit! 
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Wie ben ik? 

Hoi! Mijn naam is Jamie Rodgers. Ik ben 19 jaar en kom uit Hulst.  

Ik zit in het 3e en tevens mijn laatste leerjaar van de opleiding Onderwijsassistent.  

Elke maandag, dinsdag en woensdag zal ik stagelopen op De Nobelhorst  

en assisteren/lesgeven in groep 7. Hieronder zal ik nog wat meer over 

 mij vertellen. 

 

Meer over mij: 

Mijn geboorteplaats is Hulst, maar ik heb ook connecties met het buitenland. Mijn vader komt 

uit Liverpool, Engeland. Daarom heb ik een Britse nationaliteit. De Engelse les geven is dus iets 

wat mij erg bevalt. Verder ben ik weg van films, muziek en voetbal kijken en hou ik ervan om 

een leuke tijd door te brengen met mijn vrienden. 

Mijn ervaring: 

In het 1e leerjaar van mijn opleiding stond ik voor groep 1/2 op De Wereldboom. Dit was erg 

leuk, aangezien het mijn oude basisschool is. Vorig jaar ging ik naar Basisschool de Heidepoort in 

Heikant, hier liep ik stage in groep 4/5. Nu sta ik voor groep 7 en het bevalt me heel erg. 

Wat ik hierna wil doen: 

Na dit jaar zou ik graag naar de PABO willen en studeren voor Leerkracht Basisonderwijs. Eerst 

zat ik met Docent Engels in mijn achterhoofd, maar nu ben ik er uit dat werken op een 

basisschool beter bij mij past. 

Tot slot: 

Ik hoop dit jaar weer veel bij te leren over lesgeven en hoe het is om voor een klas te staan. 

Verder kijk ik ernaar uit om samen te werken met de leerkrachten en de leerlingen. 

 

 

 

 

mailto:info@detivoli.nl
mailto:nobelhorst@skohulst.nl


      Kindcentrum Nobel          info@detivoli.nl         nobelhorst@skohulst.nl            Vondelstraat 1 Hulst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 10 oktober krijgt 

groep 8 bezoek van 

kinderboekenschijfster Anneriek 

van Heugten! 

 

TSO 

Shirley en Larissa verzorgen samen met onze 

vrijwilligers de tussenschoolse opvang. Zij werken 

als pedagogisch medewerker in ons kindcentrum. 

Door de hulp van onze vrijwilligers kunnen we nog 

steeds onze jongste kinderen een aparte plek geven 

waar ze samen kunnen eten en spelen. De school 

blijft verantwoordelijk voor de kinderen die 

overblijven. Wanneer er iets voorvalt tijdens de TSO 

zal de leerkracht daarom altijd op de hoogte worden 

gebracht en daarmee tevens het aanspreekpunt 

voor ouders zijn.  Voor praktische vragen is Maryse 

het aanspreekpunt.  

Op instagram kunt u 

ons volgen onder : 

kindcentrumnobel 
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De Tivoli- kindcentrum Nobel 

Buitenschoolse opvang 
De afgelopen weken zijn we weer naar de moestuin geweest en hebben we ook heerlijk gekookt 
van onze groenten en kruiden :) 
 
Het tuinseizoen komt op zijn einde daarom gaan we in de herfstvakantie voor de laatste keer.  
 
De herfstvakantie breekt ook weer bijna aan. We hebben hier een leuk programma voor 
gemaakt. Dit kunt u terugvinden op het informatiebord van BSO in de gang. 
Geef uw kind tijdig op zodat u gegarandeerd bent van een plekje? 
Op het informatiebord in de gang van de BSO ziet u voor de maand oktober en november de 
activiteiten die wij met de BSO gaan uitvoeren. 
We gaan hier weer leuke dagen van maken met de kinderen :)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peutergroep 
Vorige week hebben wij het thema ik en mijn familie 
afgesloten met een koffie-uurtje voor de papa ‘ s en 
mama ‘s en of opa ‘s en oma ‘s. 
Wat was het leuk om zoveel familieleden van de 
kinderen te zien tijdens dit uurtje en wat hebben de 
kinderen hiervan genoten. 
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Maandag 30 september zijn we 
begonnen met het thema Vervoer. 
Binnen dit thema komen alle 
vervoersmiddelen aan bod en ook de 
verkeersregels en verkeersborden. 
Samen met de peuters kijken wij wat 
wij allemaal tegen komen in het 
verkeer en hoe we daar mee om moeten gaan.  
Alle ontwikkelgebieden komen hierbij aanbod. Zoals senso 
motorisch, cognitief, spel, kleine en grote motoriek, 
geletterdheid, gecijferdheid en de taalontwikkeling. We gaan er 
leuke verkeersweken van maken!! En er komen nog hele 
bijzondere voertuigen langs….;)  
 

 
 
 
 
Vragen en weetjes 
●  Als u via het hek binnen komt op ons plein wilt u dan het hek meteen sluiten aub?  
●  De ingang van de peuters is alleen bedoeld om te gebruiken als u bij de peuters of de 
buitenschoolse opvang moet zijn.  
● Wij hebben ook een leuk informatiebord voor de bso. Dit hangt boven de kapstok in de 
hal. Hierop ziet u de activiteiten die de komende maanden gaan plaats vinden. En elke 
maand hangen hier ook leuke foto’s op van de activiteiten die de kinderen gedaan hebben.  
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Kalender oktober/ november / december 

Datum Onderwerp 

10 oktober 19.30 Algemene jaarvergadering voor ieder 
toegankelijk 
20.00 Vergadering van de ouderraad 

14 / 18 oktober Herfstvakantie  

23 oktober 11.30-12.30 inloopspreekuur GGD 

24 oktober 16.00 – 18.30 Feestelijke afsluiting van de 
kinderboekenweek 

18 november 8.15-9.15 inloopspreekuur GGD 

20 november Studiedag voor het schoolteam 
Kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

29 november Sinterklaasfeest in ons kindcentrum 

18 december Kerstdiner  
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