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Iedere nieuwsflits delen wij een idee voor een 
gezonde traktatie. Mocht u zelf een gezond 

voorbeeld hebben mail dan de foto dan delen 
we deze graag! 

 

 

Een goede start van het 

nieuwe schooljaar 

Misschien ben je hier net 

gestart, of is 6 weken 

vakantie best lang en is 

het spannend om weer te 

starten. Aan het begin van 

het schooljaar laten we 

dat fijne gevoel dat we 

ieder kind toewensen niet 

aan het toeval over. We 

werken met teambouwers 

om elkaar (opnieuw) te 

leren kennen en in iedere 

groep met jullie eigen 

Gouden Regels om een 

fijne groep te zijn. Een 

goed begin is het halve 

werk. We kunnen zeggen: 

wij zijn goed gestart! 

 

 
Een plek waar jij groeit en floreert 

September 2019 
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De groepen A B en C gaan met de 

juf om beurten op vrijdagmiddag 

naar de schoolbibliotheek. U kunt 

dan uw kind om 15.15 ophalen in 

de bieb. De leerkracht laat u weten 

wanneer de groep van uw kind aan 

de beurt is.  

Inmiddels hebben we splinternieuwe chromebooks 

die we gaan inzetten tijdens onze lessen vanaf groep 

3. Voor het gebruik hiervan krijgt ieder kind nieuwe 

eigen oortjes in een handig opbergdoosje. Hier moet 

goed zelf op gepast worden. De leerkracht laat de 

kinderen weten hoe ze dit moeten doen zodat ze een 

lange tijd mee kunnen gaan. Als ze kapot gaan 

doordat er niet goed op gepast is vragen we om zelf 

oortjes mee te geven van thuis. 

 In de week van 23 t/m 27 september krijgen 

ouders van de kinderen van de groepen 2 t/m 8 

de gelegenheid om deel te nemen aan het 

omgekeerde oudergesprek. Hiervoor heeft u een 

uitnodiging gekregen. Deze week kunt u ook op 

de gangen verschillende materialen en 

methoden komen bekijken (voor of na 

schooltijd) waar de groepen 4 t/m 8 mee 

werken. Uw kind laat het u vast graag zien! De 

ouders van de kinderen van de groepen A B en C 

krijgen een uitnodiging voor deelname aan een 

activiteit samen met hun kind tijdens schooltijd.  

In het kader van het  ‘ik en mijn 

familie’ gaan onze peutergroepen 

ook echt kennismaken met de 

familieleden van onze peuters. 

Daarom wordt er een gezellig koffie 

en thee uurtje georganiseerd op 

maandag 16 september, dinsdag 17 

september en woensdag 18 

september. Dat belooft heel gezellig 

te worden! 

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


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

Kinderboekenweek 2019 

Ook dit jaar maken we weer een groot (lees)feest van de kinderboekenweek. In de verschillende 

groepen worden allerlei activiteiten aangeboden in het kader van het thema van dit jaar :  

       Op Reis 

U kunt komen kijken naar de openingsdans die 

alle kinderen van 2 tot 12 jaar opvoeren op 

donderdag 3 oktober rond 8.45 uur. Ook 

organiseren we een leuke afsluiting waar alle 

kinderen in ons kindcentrum hun steentje aan bij 

dragen en waarvoor we iedereen willen 

uitnodigen. Houdt daarvoor donderdag 24 

oktober de namiddag / vroege avond vrij!  

 

 
 
 
 

Leestips kinderboekenweek 2019 
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De Tivoli- kindcentrum Nobel 
Bedankt voor de fijne vakantie! 

Tijdens de zomer vakantie hebben we heel veel leuke uitstapjes ondernomen, bedankt voor de mooie 
herinneringen! 

 

 
Thema op peutergroep  
Met de peuters zijn we begonnen te werken aan het thema ‘ik en mijn 
familie.’ Alle peuters en juffen mogen een huis meenemen waar ze thuis 
samen met papa of mama alle familieleden in mogen plakken. Deze nemen ze 
weer mee naar de peutergroep en kunnen deze dan aan alle andere peuters 
en juffen laten zien en vertellen wie er allemaal in hun huis wonen. Papa, 
mama, broertjes en zusjes, opa en oma, ooms en tantes en de huisdieren 
komen voorbij. Begrippen zoals groot , klein, kort en lang komen ook aan bod 
tijdens de kringactiviteiten en tijdens het spel. Boekjes over de familie lezen 
wij dagelijks in onze gezellige leeshoek. En elke dag laten wij onze vrolijke 
zangkunsten horen tijdens het liedjes zingen.  
Bijgaand de portretten van opa en oma ;)  

 
Binnenkomst peuters 
Wilt u er a.u.b. op attent zijn dat u in de ochtend bij binnenkomst samen met 
uw peuter de foto ophangt, een luier met naam in de lade legt, het fruit in de 
fruitschaal legt en op dinsdag en vrijdag de gymschoenen aan doet?  Dank u 
wel! 
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Verruimde openingstijden 
Vanaf begin dit schooljaar zijn we vanaf 6.30 uur open. 
 
Juffen en de meester ;)  
De bezetting van de groep is hetzelfde als net voor de vakantie. In groep A zijn juf Michelle en 
juf Shirley werkzaam op de groep en in groep B zijn juf Larissa en juf Cindy werkzaam. Juf 
Dominique gaat op de woensdagochtend werken en een paar middagen. Meester Yordy is 
afwisselend aanwezig op de middagen. 
 
Stagiaires peuters en BSO 
Ook zijn er stagiaires gestart aan het begin van het schooljaar.  
Soroya volgt de opleiding kind professional niveau 4,  2e jaars. Ze loopt stage bij de 
peuter- en kleutergroep. Op maandagmorgen loopt ze stage bij de peuters, dinsdag 
een hele dag bij de peuters en woensdagmiddag bij de buitenschoolse opvang.  
 

 
 
Joyce volg de opleiding Pedagogisch medewerker  
niveau 4 , 2e jaars. Zij loopt stage op maandagmorgen, 
dinsdagmorgen en woensdagmorgen bij de peuters en 
dinsdagmiddag bij de BSO. Ze is reeds bekend bij De Tivoli want 
vorig jaar heeft zij stage gelopen in het Tivolihuis.  
 
 

 
 
 
 
 
Gwen loopt net als vorig jaar stage op niveau 1.  
Zij loopt stage op donderdag en vrijdag.  
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Groentetuin 
Omdat we van de natuur houden en van gezond 
eten hebben we een moestuin van 250m2 waar 
we regelmatig met de kinderen naar toe gaan, op 
dinsdag en donderdagmiddag. Wellicht handig om 
dan speelkleding en laarzen mee te geven. We 
hebben sowieso extra laarzen op voorraad mocht 
het nodig zijn. 
Voor de allerjongsten onder ons is de moestuin 
nog wat ver lopen ;)  Daarom hebben we de tuin 
naar ze toegebracht en een kleine moestuin 
aangelegd op ons speelterrein. We maakten al 

courgette soep 
uit eigen tuin en 
genieten van de 
prachtige 

zonnebloemen. 
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Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland 
Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. De jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen, van de GGD Zeeland, zien alle Zeeuwse kinderen en jongeren van 0 
tot 19 jaar. We kijken hoe het met een kind gaat en hoe hij/zij zich ontwikkelt. Ons contact 

zal de eerste vier jaar met name plaats vinden op het consultatiebureau. Daarbij 
onderzoeken wij uw kind op (aangeboren) afwijkingen aan bijvoorbeeld heupjes, hart, ogen 

en oren. Ook volgen we de ontwikkeling van uw kind op allerlei gebieden zoals 
lengte/gewicht, motoriek en taal- spraak,  maar bijvoorbeeld ook het gedrag van uw kind. 

Desgewenst voeren wij de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma uit. Na het 
afsluiten van het consultatiebureau zullen wij uw kind verder volgen op school.  

 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool  

De basisschoolperiode is een belangrijke tijd voor het kind. Acht jaar lang brengt uw kind 
op school door met leren, spelen en vrienden maken. Er wordt een basis gelegd voor de 

rest van het leven. Tijdens de basisschoolperiode zijn er twee reguliere contactmomenten 
met de Jeugdgezondheids-zorg: als uw kind 5/6 jaar en 10/11 jaar is. Er wordt nagegaan of 

uw kind gezond is, goed groeit, goed hoort en ziet, zich goed ontwikkelt en zich prettig 
voelt. Tijdens deze contactmomenten kunt als ouder ook vragen stellen over o.a. de 
opvoeding, bedplassen, leerproblemen, beweging, spraaktaalontwikkeling etc.  Deze 

onderzoeken vinden (bij voorkeur) plaats op school.  
 

Inloopspreekuren 
Indien u als ouder tussendoor een vraag of zorgen heeft, kunt u altijd binnenlopen tijdens 
het maandelijkse inloopspreekuur, ongeacht in welke groep uw kind zit. Denk hierbij bijv. 
aan vragen of zorgen omtrent zicht/gehoor, opvoeding, gedrag, motorische ontwikkeling, 

taal/spraak ontwikkeling, faalangst, sociale vaardigheden etc.  
 

Op onderstaande data zal de jeugdverpleegkundige Marjolein Spuesens aanwezig zijn in 
ons kindcentrum. Je kunt haar vinden in het kantoor naast de directie van school of in het 

kantoor tegenover groep C van juf Latoya. 
  •Woensdag 23 oktober 11:30-12:30 uur 

•Maandag 18 november 8:15-9:15 uur 
  •Woensdag 18 december 8:15-9:15 uur        
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Kalender september/ oktober/ november 

Datum Onderwerp 

16 / 18 september Koffie/thee uurtje voor familie van de 
peutergroepen 

19 september Vergadering van de MR 

23 / 27 september Omgekeerde oudergesprekken voor de groepen 
2 / 8 

23 / 27 september Kijkje in de materialen voor de groepen 4 t/m 8 
voor en na schooltijd 

24 september  Sportdag groep 5 t/m 8 

2 oktober Studiedag voor het schoolteam 
Kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

3 oktober 8.45 openingsdans voor de kinderboekenweek 
op het plein bij de groene heuvel 

10 oktober Vergadering van de ouderraad 

14 / 18 oktober Herfstvakantie  

23 oktober 11.30-12.30 inloopspreekuur GGD 

24 oktober 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 
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