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    Lente in kindcentrum Nobel 

 

De Lente breekt aan! En wat gebeurt er in de lente? Dit was een van de vragen die wij aan de peuters 

stelden. Voor het antwoord gingen we buiten op zoek! We hebben gekeken naar de bomen en zagen 

hoe de bladeren weer aan de bomen gaan groeien, voelden en roken aan echte hyacinten en gingen zelf 

ook druk aan de slag om mooie hyacinten te maken.                                                       

Daarnaast dragen we ook bij aan de lente.  We zijn druk bezig om de planten en bollen te planten in onze 

moestuin. De bloembollen zitten in de grond en de groenten zijn gezaaid.  We hebben zelfs al geproefd 

van de kruiden uit onze eigen tuin. Wat een ontdekking is het.  

 

 

 

 
Een plek waar jij groeit en floreert 

NobelNieuws  april 2021 
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De peuters zijn verrukt als ze hun planten zien groeien en proeven heel bewust van de kruiden die ze zelf 

plukken. Onze moestuin draagt zo bij aan levensecht leren en zo planten we niet alleen een zaadje in de 

grond maar ook een zaadje in het hart, hoofd en handen van onze peuters als het gaat om respect en 

verbinding met de wereld om hen heen. 

 

                          

                           

 

Kijk zo groeit uit een zaadje een plantje   
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Ook de kinderen 

van groep 6 hebben 

de smaak te 

pakken. Wist je dat 

je bij het planten 

van zaadjes ook 

goed moet kunnen 

rekenen? De 

kinderen meten de 

afstand tussen de 

zaadjes en zetten 

een stuk grond af. Ze hebben ook geleerd dat je 

een zaadje niet 25 centimeter diep moet planten 

als er staat dat de afstand tussen de zaadjes 25 

centimeter is. Anders moeten we wel heel lang 

wachten tot het plantje boven komt ; Nu hebben we een voedselbosje dat groeit en bloeit, een moestuin 

bij onze peutergroepen en de binnen patio is omgetoverd tot beginnende moestuin. Past helemaal bij 

ons ‘groene’ kindcentrum.  
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Buitenschoolse opvang 

 

We hopen zo dat we medio april weer open mogen!  We missen onze 

vaste groep kinderen. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer te zien en 

samen te kunnen spelen en sporten. 

We zijn druk bezig met de voorbereiding voor een eventuele opening: 

• Onze chill room heeft een make-over gekregen. Het fidget speelgoed en de nintendo switch 
heeft daar ook een plaats gekregen. 

 

• Er is buiten een toffe BSO hoek gemaakt, om te kunnen knutselen, tekenen, timmeren en lekker 
buiten te kunnen eten.  

 

• Met Hulst voor Elkaar zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het programma voor de 
sportclub op maandag en donderdag. 

 

We wachten de persconferentie uiteraard af, maar hopen elkaar allemaal snel weer op de BSO te kunnen 

zien.  
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Vakantierooster basisschool Nobelhorst 2021-2022 
 
Studiedag team 6 oktober 2021 
Herfstvakantie 25 tot en met 29 oktober 2021 
Studiedag team 24 november 2021 
Extra vrije dag 24 december 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 28 februari tot en met 4 maart 2022 
Studiedag team 30 maart 2022 
Pasen 15 april tot en met 18 april 2022 
Meivakantie 25 april tot en met 6 mei 2022 
Hemelvaart 26 mei 2022 
Extra vrije dag 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
Extra vrije dag 7 juni 2022 
Extra vrije dag 1 juli 2022 
Extra vrije dag 22 juli 2022 
Zomervakantie 25 juli tot en met 2 september 2022 
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12 april MR vergadering 
16 april  Einde schoolfruit 

19 april Schoolfotograaf 
20 en 22 april Eindtoets groep 8 

23 april Activiteiten Koningsspelen 

26 april / 7 mei Meivakantie 
13 en 14 mei Vrij in verband met Hemelvaart 

20 mei  Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 
24 en 25 mei Vrij in verband met Pinksteren  

7 juni Vrije dag  

21 juni MR vergadering 
23 juli Start zomervakantie 
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