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Veilig in het verkeer 

We zien dat meer kinderen te voet of met de fiets naar school komen. Dat is een compliment 

waard! Kinderen leren door zelf te doen en te ervaren. Als zij nu samen met hun papa of mama 

kunnen oefenen kunnen ze later ook alleen veiliger deelnemen aan het verkeer. Natuurlijk kan 

dit niet voor iedereen, dat begrijpen we ook, als de afstand echt te groot is bijvoorbeeld. Wel 

kunt u de auto buiten de schoolzone parkeren en dan te voet met uw kind naar school 

wandelen, zo leren ze alsnog om deel te nemen aan het verkeer. Daarnaast is de schoolzone het 

veiligst als er zo min mogelijk auto’s rijden of geparkeerd staan. We delen graag nog even de top 

5 oplossingen voor een veilige schoolomgeving van Veilig Verkeer Nederland: 

 

 
Een plek waar jij groeit en 

floreert 

  Nieuwsflits oktober 2020 
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Graag willen we vragen 

om de parkeerplaats aan 

de school niet te 

gebruiken als doorgang 

naar en van het plein.  

U kunt net als 

voorgaande jaren bruikbare kleding en textiel 

inleveren in een dichtgebonden vuilniszak 

voor de actie Bag to School. De verzamelde 

kleding wordt opgehaald op 19 november en 

de opbrengst gaat naar iets leuks voor de 

kinderen. De zak met kleding mag in het 

portaaltje bij de hoofdingang gezet worden.  

Onze school mag weer 

deelnemen aan het EU 

schoolfruitprogramma! 

Dat betekent dat onze 

schoolgaande kinderen 

vanaf 9 november tot en 

met 16 april drie dagen 

in de week vers fruit 

krijgen. 

 

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


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

Kinderboekenweek 

2020: En Toen? 

Tijdens de 

Kinderboekenweek 

2020 gaan we terug in 

de tijd. Boeken brengen 

geschiedenis tot leven, 

waardoor de wereld van 

vroeger tastbaar wordt. 

Lees spannende 

verhalen over ridders, 

verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine 

nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van  

boeken! 

Over lezen gesproken: groep 8 doet mee 

met een challenge! Zij worden 

uitgedaagd om 80 opdrachten te vervullen 

voor de herfstvakantie. Onze 

leesconsulente gaf aan dat 50 opdrachten 

al heel ambitieus was maar onze groep 8 

weet het zeker: 80 opdrachten en het gaat 

ze lukken! Alle opdrachten gaan over 

boeken en lezen. Zet ‘m op jongens en 

meisjes! 

Lezen is belangrijk in ons 

kindcentrum. Onze bibliotheek is 

daarin een waardevol onderdeel. We zijn 

dankbaar voor de hulp die we hierbij 

krijgen van mama’s en oma’s. Doordat we 

steeds nieuwe collecties boeken kunnen 

aanbieden blijft het biebbezoekje in de 

ochtend ook leuk. Onze kleuters en groep 

3 gaan op vrijdagmiddag met hun juf 

gezellig naar de bibliotheek. Vorig schooljaar waren hierbij ook ouders, opa’s/oma’s welkom. 

We hopen dat er snel weer een tijd komt waarin dit mogelijk is.   
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Studenten 

In ons kindcentrum hebben wij altijd studenten die wij een stageplek bieden. Zij volgen de 

opleiding Kindprofessional of Onderwijsassistent op Scalda of Pabo op de HZ. Onze studenten 

van dit schooljaar stellen zich bij deze aan u voor.  

 

Femke loopt stage in groep 4 

Mijn naam is Femke Valent. Ik ben 18 jaar oud en ik ben jarig op 25 december. Ik woon in Clinge 

samen met mijn ouders en mijn oudere zus. In 2020 ben ik geslaagd voor mijn havo diploma. 

Mijn hobby is tennis, hiervoor train ik 1 keer per week en op zondag speel ik competitie. Elk jaar 

ga ik op wintersport in Oostenrijk samen met mijn ouders en mijn zus. Daar ga ik elke dag skiën 

en kijk ik altijd heel erg naar uit. Ik vind het dus heel erg leuk om sportief bezig te zijn. Op 

zaterdag werk ik altijd in de slagerij van mijn ouders en in de vakantie werk ik daar ook 

doordeweeks. In mijn vrije tijd vind ik het ook heel leuk om met mijn vriendinnen af te spreken 

of te gaan winkelen. Toen ik zelf nog op de basisschool zat leek het me heel leuk om juf te 

worden en mijn mening daarover is nooit veranderd. De keuze om de pabo te gaan volgen was 

voor mij daardoor ook heel makkelijk en ik kijk heel erg naar deze studie uit en vooral naar het 

stage lopen. 

Iris loopt stage in groep 3 

Mijn naam is Iris. Ik ben 22 jaar oud en woon in Sint Jansteen. Ik zit in het derde jaar van de 

opleiding Leerkracht basisonderwijs (pabo) op de Hz in Vlissingen. Tot ongeveer de 

kerstvakantie zal ik op maandag en dinsdag stagelopen in groep 3. Ik heb erg veel zin in dit stage 

halfjaar en hoop veel te leren.  

Madelon loopt stage in groep 5 

Mijn naam is Madelon Dijkstra, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Sluiskil. Ik volg de opleiding 

Onderwijsassistent BBL. Dit houd in dat ik werk en leer tegelijkertijd. Ik ben werkzaam in groep 5 en daar 

heb ik het erg naar mijn zin. U zult mij vast wel eens tegenkomen op school of zien lopen op het plein. 

 

Iris loopt stage in groep 1/2B en op de peutergroep 

Mijn naam is Iris Boswinkel en ik volg de opleiding kind professional. Dit betekent dat ik op 

school maar ook bij de peuters het komende jaar stage ga lopen bij jullie. Op maandag en op 

woensdag ochtend ben ik te vinden in groep 1-2b bij juf Els en juf Talitha. Op dinsdag en 

woensdagmiddag ben ik te vinden op de kinderopvang de Tivoli.  Ik heb er zin in! 
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Op Op maandagmiddag 

werken we aan de 

motorische ontwikkeling 

m 

 

Onderbouwplein 

Op 2 middagen in de week spelen en leren de 

kinderen van de groepen 1,2 en 3 in het 

onderbouwplein. Toen we hier vorig jaar mee 

startte bleek het voor iedereen een groot succes. 

Kinderen van verschillende leeftijden en 

ontwikkelniveau ’s leren veel van elkaar. Ze 

ontmoeten andere kinderen en kunnen in kleine 

groepjes leuke opdrachten doen. Kinderen worden verdeeld in groepjes en komen allemaal 

gedurende de weken aan de beurt om alle opdrachten bij de verschillende juffen te doen. Juf Els 

noemde het ooit “de soeppan” en kinderen noemen het nog steeds zo. Ze gaan allemaal in de 

soeppan, even roeren en we hebben nieuwe groepjes! 

We gebruiken deze middagen om kinderen van en met 

elkaar te laten leren en kennismaken. En om extra 

activiteiten aan te kunnen bieden waar anders geen tijd 

of ruimte voor is. De groepjes zijn klein door het aantal 

leerkrachten dat meewerkt aan dit onderbouwplein. En 

dat betekent extra aandacht voor de kinderen.  

 

 

              Maandagmiddag werken  

                we aan de motorische  

                     ontwikkeling. 
 

 

 

 

 

 

 

Donderdagmiddag werken we 

aan de visuele ontwikkeling. 
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Gezond kindcentrum 

We zien dat steeds meer kinderen een gezonde traktatie mee brengen als ze jarig zijn. Kinderen 

ontdekken zo dat gezond ook leuk en lekker kan zijn. Dat willen we onze kinderen graag mee 

geven maar kunnen dat niet alleen. Wat ook erg leuk is om te zien is dat kinderen (met name de 

oudere kinderen) met elkaar delen wat ze mee krijgen in hun lunchpakketje. Soms wordt er 

weleens iets 

geruild en 

proeven ze zo 

ook nieuwe 

dingen. 

Vanzelfsprekend verwachten we dat kinderen een 

gezonde lunch mee krijgen. Ook hier kan gezond ook lekker zijn. Deze pagina staat vol met 

plaatjes ter inspiratie.  

 

Spaaractie  

 

Vanaf nu kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. 
Bij elke besteding van €10, ontvangt u een spaarpunt. Deze 
spaarpunten kunt u toekennen aan onze school. Van de 
punten die we ophalen kunnen wij extra spel- en 
knutselmaterialen aanschaffen voor de kinderen. Op de 
website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school 
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site 
kunt u de spaarpunten ook direct aan onze school 
toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met 
de Jumbo Sparen met Elkaar app. Deze app is beschikbaar 
voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden 
in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de 
spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. We willen u bij voorbaat 
danken voor het sparen voor onze school! 
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Beweegschool Plus 

Bewegen op school brengt de kinderen een balans tussen inspanning en 

ontspanning en verbetert daardoor schoolprestaties. Plezier in buiten spelen en 

een groter zelfvertrouwen door bewegingsvaardigheid dragen bij aan de 

algemene gezondheid van opgroeiende kinderen. Daarnaast biedt het de 

mogelijkheid om kinderen die talent hebben in motorische vaardigheden, gericht 

door te verwijzen naar sportverenigingen in de omgeving. Het aanbieden van een 

breed en gevarieerd aanbod van bewegend leren, voor-, tussen- en naschoolse 

sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en 

sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de 

school. Er is bij het concept Beweegschool plus, 

gedurende de hele dag sprake van 

beweging bij kinderen, waardoor een 

duurzame actieve leefstijl 

(sport, bewegen, 

gezondheid) gecreëerd 

wordt. 

 

 

 

 

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


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

Rekenonderwijs 

De kinderen van groep 5 en 6 gaan  

“met sprongen vooruit”! 

Zij werken samen (groepsdoorbrekend) aan de leerdoelen 

van rekenen. Daarvoor gebruiken ze de leuke en leerzame 

materialen van “met sprongen vooruit”. Wat een leuke 

manier om samen bijvoorbeeld de tafelsommen te leren. 

Iedere groep van onze school heeft deze materialen en alle 

leerkrachten zijn of worden opgeleid om hiermee te werken. 

Het is een andere manier van werken aan de rekendoelen en een fijne afwisseling op de 

rekenmethode. Daarbij zien we, net als bij onze jongere kinderen in het onderbouwplein, dat 

kinderen veel van elkaar kunnen leren. Daarom is dit een mooie samenwerking en zullen we dit 

ook voortzetten naar andere groepen.  
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Hoog bezoek bij een les van groep 7 en de moestuin bij de peuters. 

       

Kindcentrum Nobel in Beeld 

(Geen foto’s missen? -> Volg ons op instagram) 

  

     

Samen Mocktails maken met ook oogst uit ons eigen voedselbos. 

      

 

 

 

Peuters hebben plezier met 
hun nieuwe voelbak. 
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Buitenles taal ontleden met groep 7 

 

Gastles groep 8 over energie, van het klimaatakkoord in Parijs tot 
onze Zeeuwse windmolens. 

Appels stoven in groep 7 

Woordjes zoeken, lezen en 
schrijven lekker in de buitenlucht 
met groep 3. 

Buiten leren met groep 4, samen 
een woordweb maken.  

Rekenen in de buitenlucht met 
groep 5. 
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Knutseltips voor in de herfstvakantie   

Kalender  

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 
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