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Op ons plein staat het splinternieuwe  

watertappunt waar kinderen hun beker  

kunnen vullen met vers drinkwater.  

Wij zijn een gezond, groen kindcentrum  

en maken op deze manier het drinken van  

water leuk en makkelijk. De schoolgaande 

kinderen krijgen vandaag een drinkbeker  

die ze mogen houden en kunnen gebruiken  

om te vullen aan het tappunt. Natuurlijk krijgen ook  

onze peuters een drinkbeker, volgende week krijgen zij die mee naar huis.  

 

   

 

 

 
Een plek waar jij groeit en floreert 

  Nieuwsflits augustus 2020 
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NIEUW dit schooljaar bij de peuters!  

Peuteryoga  

Peuteryoga is een speelse vorm van yoga. Een 

moment van ontspanning en plezier. De kinderen 

worden uitgenodigd om mee te doen met korte 

oefeningen (vanwege de concentratieboog) zoals 

dansen of uitbeelden. Dit gaat vaak samen met een 

leuk verhaal over dieren. Die doen we ook na staan 

als een leeuw, lopen als een giraffe.  

Kinderen leren zijn/ haar eigen lichaam beter kennen en het wordt krachtiger en soepeler, het 

leert om even bewust te ontspannen en de fantasie wordt gestimuleerd.  Op maandag ochtend 

aan het einde van de ochtend worden de yoga matjes door de kinderen neergelegd en komt 

meester Yordy om yoga met de kinderen te doen. Yordy is opgeleid in yoga en heeft ervaring 

met het geven van yogalessen aan kinderen van 2 tot 7 jaar.  

Natuurbeleving  

De Tivoli is een erkende gezonde kinderopvang, dit zien ouders terug in ons aanbod met 

aandacht voor gezonde voeding, plezier in bewegen en ontspannen en natuurbeleving. Op 

woensdagochtend gaan we daar nog meer aandacht voor hebben. Op woensdagochtend wordt 

er elke week ruimte gemaakt om de peuters bewuster kennis te laten maken met de natuur om 

hen heen. Wat is er allemaal te zien en te beleven? Tijdens 

de zaai, bloei en oogstperiode 

zijn we te vinden in onze 

peutermoestuin of in het 

voedselbos. We hebben een 

wormenhotel en een heerlijke 

kruidentuin. We volgen de 

seizoenen en gaat ontdekken, 

experimenteren en natuurlijk 

ook wat proeven! Meester 

Yordy bereidt deze 

natuurbeleving voor en 

begeleidt dit samen met de 

vaste juffen van de groep.  

 

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


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

Onze peutergroep 

Ook dit schooljaar blijvend in ons aanbod: 

 Gratis peuter ochtend bij minimale afname van 2 ochtenden 
 2x per week werken aan de motorische ontwikkeling met peutergym! 
 1x per week Engelse les door juf Joanne (native speaker)  

Peutergroep voor iedereen toegankelijk 

Ben je ook op zoek naar een goede start voor jouw peuter?  De peutergroep van De Tivoli-Nobel 

is voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Ook als je niet werkt of een van beide ouders 

werkt, kun je een beroep doen op gemeentelijke regelingen. Wij zorgen voor de administratieve 

afwikkeling.  

Erkende peutergroep 

Onze peutergroep is een erkende peutergroep voor vroeg- en 

voorschoolse educatie. Daarmee zijn we toegerust om 

kinderen van 2-4 jaar te helpen bij hun ontwikkeling en 

mogelijke achterstand vroegtijdig te signaleren en te 

voorkomen. We werken daarbij samen met de 

verpleegkundige van de GGD of andere specialisten als dat 

nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je een keertje komen kijken en kennismaken dat kan uiteraard, op gepaste afstand ;) 

Dit is altijd vrijblijvend. Je kan ons even bellen 0114-311941 of mailen  info@detivoli.nl  
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Buitenschoolse opvang 

Tot de herfstvakantie is er weer een nieuw programma voor onze SportClub! 

Op maandag en donderdag trekken we er met onze sportieve kinderen op uit naar de les van 

onze sportdocent meester Bert. 

We sporten op de sportvelden naast onze locatie of in Den Dullaert. Deelname voor de kinderen 

van de BSO is gratis. Voor meer info of aanmelding, mail even naar info@detivoli.nl 
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Week van de omgekeerde 

oudergesprekken 

In de week van 7 september zitten 

onze leerkrachten van groep 1 tot en 

met 8 graag met u samen voor het 

omgekeerde oudergesprek. Dit 

gesprek staat in het teken van uw 

kind, zo kan de leerkracht uw kind 

nog beter leren kennen. Via Parro 

nodigt de leerkracht u uit voor dit gesprek. Als u wilt deelnemen vragen we u om in te 

schrijven via de app en om het formulier dat uw kind vandaag mee krijgt in te vullen en mee 

te nemen naar het gesprek. Kinderen die net bij ons gestart zijn in groep 1 hebben een “warm 

welkom gesprek” gedaan met de leerkracht, voor hen is deze uitnodiging niet van toepassing. 

Uiteraard mag u wel altijd een afspraak maken als dat wenselijk is. Zoals het er nu naar uit ziet 

kunnen we u op school in de groep van uw kind ontvangen. We vragen u om voor het lokaal uw 

handen te ontsmetten en afstand te houden van anderen.  

Heeft u nog geen Parro app, vraag dit na bij de leerkracht, hij/zij helpt u graag.  

Kalender  
7 / 11 september  Omgekeerde oudergesprekken  
14 september Vergadering MR 
30 september  Start kinderboekenweek 
7 oktober Studiedag, kinderen vrij 
19 / 23 oktober Herfstvakantie 
18 november Studiedag, kinderen vrij 
4 december Sinterklaasfeest 
16 december  Kerstviering 
18 december Vrije dag 
21 december / 1 januari Kerstvakantie 

 

                                                                                              

Wij zoeken nog mensen 

die ons helpen met de 

luizencontrole! Neem 

contact op met juf Els 

voor meer informatie. 
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