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We kunnen terugkijken op een drukbezochte afsluiting van de kinderboekenweek. We willen ieder die 

heeft meegeholpen hartelijk bedanken. De kinderen die mee hebben gedaan met de kraak-de-code 

speurtocht en hun briefje hebben ingeleverd maakten kans op een leuke prijs.  

Juf Jessie, juf Els en meester Jaimy hebben een briefje getrokken en hieruit zijn de volgende drie 

winnaars gekomen:  

Brent Verdurmen 
Mirthe van den Hoven 
Brycen van der Wielen 
 

Zij krijgen een boekenbon die gesponsord is door de ouderraad.  

Gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een plek waar jij groeit en floreert 

November 2019 
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Wist u dat een kind op school zo’n 30 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want 

jarig zijn is feest! Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken. 

Traktatietips 

 Groente en fruit in een leuk jasje. 
 Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of 

bellenblaas. 
 Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, 

peperkoek, of een mini eierkoek. 

Kijk voor meer info op de site van het Voedingscentrum.  

 

 

Fruitverkoop 

Voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de verkoop van fruit : jullie hebben samen een 

flink bedrag opgehaald waarmee we een deel van het schoolfruit kunnen sponsoren: 1178 euro! 

De bonnenverkoop van de kinderboekenweek leverde 300 euro op, ook dat is een mooi bedrag 

dat ten goede komt aan het schoolfruit. Volgende week donderdag en vrijdag kun je jouw 

bestellingen ophalen in je eigen groep. Voor onze jongste kinderen willen we vragen aan de 

ouders om de bestelling te komen ophalen. Bij de leerkracht kun je de envelop ophalen om 

vervolgens het juiste aantal zakken mee te nemen. Volgende week krijgen de kinderen van de 

groepen 1 t/m 8 meloen, appeltjes en banaan voor de pauzehap. 
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Parro: veilig en snel communiceren 

 

 

 

 

Deze week ontvingen de ouders van de schoolgaande kinderen een uitnodiging voor de Parro 

app. Een handig en veilig communicatiemiddel. Dit zijn de afspraken die we met het team en 

ook graag met u hierover willen maken: 

U kunt de leerkracht bereiken op zijn/haar werkdagen tussen 8.00 en 16.30. We willen vragen 

om dit middel te gebruiken voor korte berichtjes of bijvoorbeeld voor het aangeven dat u graag 

een afspraak zou willen maken. Zaken die spoed vragen of erg belangrijk zijn graag telefonisch 

of loop na lestijd even binnen. De leerkracht staat natuurlijk gewoon voor de klas dus kan niet 

direct op berichtjes reageren. Voor ziekmeldingen willen we u vragen dit graag telefonisch te 

doen en niet in de app. De leerkracht zal de app ook gebruiken voor korte berichtjes en voor het 

delen van beeldmateriaal. U krijgt in het kader van de privacy nog een overzichtje mee waarop u 

kunt aangeven of beeldmateriaal via Parro gedeeld mag worden.  
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De kinderen in de groepen A,B,C 

nodigen graag een ouder uit om 

op vrijdagmiddag een uurtje mee 

te komen in de klas. Graag 1 

ouder per kind in verband met de 

drukte in de groep. Deze 

middagen worden ingepland op 

8, 15, 22 november. U kunt 

hiervoor intekenen op de lijst die 

de leerkracht zal ophangen bij de 

groep.  

Bag to School 

Ook dit jaar doen we weer mee 

met het inzamelen van zakken 

kleding. U kunt zakken inleveren 

tot 28 november. Wat mag er in 

de zakken: schone kleding, 

schoenen per paar aan elkaar 

geknoopt, lakens, dekens, 

gordijnen, handdoeken, knuffels, 

handtassen, riemen. Zakken 

dichtgeknoopt inleveren.  

We vinden het erg belangrijk voor 

onze jongste kinderen dat zij 

tussen de middag rustig in hun 

eigen klas kunnen overblijven. 

Daarom willen we een dringende 

oproep doen voor hulp! Mocht u 

willen helpen of iemand kennen 

die een dagje of meerdere dagen 

zou kunnen helpen laat het ons 

weten.  
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De Tivoli- kindcentrum Nobel 

BSO 

We zijn de afgelopen weken begonnen gezond koken en bakken en dat laten we regelmatig in ons 

aanbod terug komen. De afgelopen weken hebben wij heerlijke verse soepen gemaakt met de laatste 

groenten uit onze leuke moestuin. 

 

 

 

 

  

 

 

Tijdens de herfstvakantie hebben we twee hele leuke sportmiddagen gehad die wij in samenwerking met 

Hulst voor elkaar hebben opgezet. De kinderen 

waren reuze enthousiast.  

Vanaf 14 November 2019 gaan we onder 

professionele begeleiding elke donderdag op de 

BSO sporten. Je kunt verschillende sporten 

uitproberen. Het wordt superleuk! 

Deelname voor BSO kinderen van De Tivoli is 

gratis. Wil je meedoen maar kom je nog niet 

naar onze BSO? Mail ons - info@detivoli.nl  
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Peuters 

Met de peuters hebben we het thema verkeer net afgerond. We zijn met beiden klassen gaan wandelen, 

en zijn een graafmachine tegengekomen. En we mochten met een bus mee! Wat een feest was dat!! 

We hebben ook hele mooie knutselwerkjes gemaakt, waaronder een stoplicht en een zebrapad. 

Kinderen hebben vanuit thuis een auto geknutseld. Wat zaten daar mooie creaties bij. 

Ook zijn we naar de opa’s en oma’s geweest in de Blaauwe Hoeve. We hebben daar gezellig fruit gegeten 

en liedjes gezongen. Na het fruit eten zijn we met zijn allen een mooie herfstwandeling gaan maken. En 

wat hadden de peuters een leuke interactie met de opa ‘s en oma ‘s. Ze hebben allemaal zichtbaar 

genoten. 
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Kalender november / december 

Datum Onderwerp 

6 november Landelijke stakingsactie: de school is dicht 

7 en 8 november  Ophalen fruit voor de fruitverkoop 

15 november Planten van het voedselbos op het plein  

18 november 8.15-9.15 inloopspreekuur GGD 

18 november Vergadering van de MR 

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

27 november Laatste dag inleveren kledingzakken Bag to 
School 

29 november Sinterklaasfeest in ons kindcentrum 

18 december 8.15-9.15 inloopspreekuur GGD 

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 

20 december Groep 1/8 vrij 

6 januari Eerste schooldag in het nieuwe jaar 
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