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Nieuws van onze Peuters 

 

Joepie de lente is begonnen! Op de peutergroep gaan wij nog even door met het thema boerderij. 

Wij beplakken de schapen met watjes, scheuren, knippen en kleuren de koe en het paard en verven 

het varken met modder.  

De Paas takken worden versierd met verschillende eitjes en de paashaas hebben wij een plekje    

gegeven in de boerderijhoek. 

Ook zijn er de afgelopen weken hard gewerkt aan onze tuin. Wij hebben een nieuwe zandbak en 

kunnen bakken en soepjes maken in het keukentje. De hut is af, de heg is gepland en er komt nog 

een blotevoeten pad. Wij kunnen niet wachten op het lekkere weer om samen buiten op ontdek-

kingstocht te gaan. 
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Groep 1 t/m 4       

Het is lente! Wat een heerlijk weer is het al. Extra leuk om dan buiten te spelen! De kinderen hebben 
genoten van het spelen met de fietsen, de steppen en natuurlijk ook de schommel. Ook hebben we 
buiten geoefend met balanceren, springen en rollen met hoepels. Ook de parachute hebben we       
buiten gebruikt om een aantal leuke opdrachtjes mee te doen.  
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Groep 5 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Groep 6/7 

 

 

Deze maand was het de seizoenswisseling tussen de winter en de lente. De lente is natuurlijk een super 
mooi seizoen! Daarom hebben wij ons best gedaan om de lente in de klas te brengen. We vervorm-
de verknipte foto’s tot prachtige tekeningen, we versierden mooie paaskleurplaten en nu zijn we nog 
bezig aan prachtige bloemenvelden.   
Op de foto ziet u de resultaten van onze geweldige kunstwerken die al klaar zijn. Deze hangen dan ook 
vol trots aan de muren! Bent u niet verwonderd? In groep 5 zitten heel wat talenten. Is het niet teke-
nen of knutselen, dan hebben ze heus wel een ander talent waar u als ouder trots op mag zijn!   

Groep 5 kan het! Groep 5 doet het!  

Time flies, when you're having fun!  
Dat geldt zeker in onze groep. Afgelopen maand hebben we in de klas weer hard gewerkt.  
Groep 7 heeft op woensdag 31 maart het verkeersexamen. Daar hebben ze niet alleen thuis voor kunnen 
oefenen, ook in de klas hebben we hier natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteed. De kinderen zijn er 
wel wat zenuwachtig voor, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.   
Inmiddels heeft de winter plaats gemaakt voor de lente en dat is in de klas ook te merken. Alle sneeuw van 
de vogelhuisjes is gesmolten en de bloemen beginnen langs te verschijnen. We hopen dat er nog wel wat 
meer bloemen komen, dat geeft altijd zo'n vrolijk gezicht.   
Groep 6/7 houdt enorm veel van bewegen. Niet alleen in de pauze en in de gymzaal, maar ook in de klas. 
Wanneer we even een momentje hebben, waarbij dit mogelijk is, gaat bijna heel de klas los op een num-
mer van Just Dance. Geweldig om te zien. Zo gaan wij letterlijk swingend de lente in!  
 
Groetjes juf Carmen en Juf Paula 
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Groep 6/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Nieuws uit groep 6  
Sinds vrijdag 5 maart krijgt groep 6 weer samen les in de hal. De kinderen vonden het weer erg leuk om 
met elkaar in de groep te zitten. Voorlopig zitten de kinderen nog wel apart van elkaar en hebben 
ze pauzes met hun eigen groep. Maar elkaar zien en samen reageren op het onderwerp van de les is ook al 
heel leuk!   
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Leonardo 

 

 

Nieuws uit groep 8 
Groep 8 is tijdens hun gymles lekker aan het spelen met het nieuwe materiaal van de jumbo sparen 
voor scholen actie.   
Tijdens het spelen scheen het zonnetje ook lekker.   

LBB: van een wedstrijdje laser gamen naar een Kangoeroewedstrijd.   
Tijdens het thuiswerken hebben alle bovenbouwgroepen van de Wereldboom meegedaan aan 
de wandelchallenge van Hulst voor Elkaar. Elke klas heeft geprobeerd om van woensdag 20 januari tot 
woensdag 27 januari zoveel mogelijk stappen te zetten! Onze klas had de meeste stappen verzameld, per 
kind waren dit 59.554, 5 stappen! Hiermee wonnen we een lasergamemiddag met de klas waar we        
afgelopen vrijdag dankbaar gebruik van gemaakt hebben!   
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Afgelopen maandagmiddag hebben de kinderen uit de Leonardo groep, maar ook de pluskinderen uit 
groep 6,7 en 8 meegedaan aan de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd.  Deze internationale reken- en wiskunde-
wedstrijd is echt leuk en leerzaam en wordt op eigen niveau gemaakt. De kangoeroe opgaven zijn leuke, 
kleine reken -en wiskundepuzzels, hebben iets verrassends , gaan over getallen/figuren/logisch denken en 
zijn leerzaam en uitdagend. De komende weken wachten we in spanning op de uitslag!  

            Jumbo sparen met elkaar bovenbouw  
Dit schooljaar hebben we meegedaan aan de Jumbo 
sparen met elkaar actie. Van het spaartegoed       
hebben we leuk spelmateriaal gekocht. Zo hebben 
we nu onder andere voor iedere groep 
een badmintonset, een nieuwe bal, elastieken 
en nog meer.    
De materialen zijn direct in gebruik genomen door 
de kinderen van groep 8. 
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Nieuws van BSO Foxkidz & BSO De Tivoli De Wereldboom 
 

BSO Foxkidz 

 

 

 In maart bereidden we ons al voor op de lente. De moestuinplantjes werden gezaaid in kleine 
potjes. Ze groeiden in twee weken zo hard, dat sommige plantjes al in de volle grond werden 
overgeplaatst.   
Daarnaast hielden we ons bezig met diverse uitdagingen. Er werd een "Bouw de hoogste toren"-
challenge opgezet, die ook door kinderen thuis kon worden gedaan. Op de BSO deden we de 
wedstrijd "bak de origineelste en lekkerste cake". Dat leverde bijzondere en lekkere creaties op. 
Ook hielden we speurtochten en organiseerden we een paasbingo, waarbij de eerste en tweede 
prijs een paa(r)shaas was. 
In april blijft het thema "Lente", waarbij we zowel binnen als buiten weer diverse lente-
activiteiten zullen organiseren. 
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BSO De Tivoli 

Lieve vriendjes en vriendinnetjes wij missen jullie! Wij hopen dat we snel weer samen kunnen spe-

len, de Nintendo switch uit kunnen proberen in onze nieuwe chill hoek, samen kunnen koken en 

buiten ravotten in de wilgenhut.  

 

Op de BSO hebben wij de lente in onze bol. Samen de voortuin in orde maken en ontdekken waar 

wij mee kunnen spelen. Binnen hebben wij een grote flat gemaakt en hebben wij een dierentuin 

van duplo en lego gebouwd. Ook Beautysalon de Tivoli is weer geopend. Haren worden ingevloch-

ten en onze nagels krijgen een mooi kleurtje. Komende week gaan wij aan de slag met                

Paasknutsels.  

Alvast fijne paasdagen voor jullie! 

 

 


