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Nieuws van onze Peuters 

 

Wij zijn druk aan de slag gegaan om het thema Coco kan het! En Boerderij!uit te werken, zodat als 

wij weer naar school mogen komen we kunnen starten met een leuk thema!  

Daarnaast hebben we ons kinderdagverblijf uitgebreid en is er nu ook hele dag opvang mogelijk op 

de locatie de Wereldboom op maandag- dinsdag- en donderdagmiddag. Op woensdag en vrijdag is 

de dagopvang op een van onze andere locaties beschikbaar.  

We eten na de peuterochtend een heerlijk gezonde lunch en doen daarna een middagdutje of 
nemen een rustmoment. Informatie over het kinderdagverblijf of een rondleiding kunnen ouders 
aanvragen via info@detivoli.nl  
We hebben onze ruimte opnieuw ingericht zodat er bij meer aanvragen nu ook plaats is voor de 3 

plus kinderen in een tweede peutergroep. Hier worden dan gerichte activiteiten voor deze 

ontwikkelleeftijd aangeboden en wordt de naadloze aansluiting met de kleutergroep verzorgt in het 

peuter-kleuteratelier.  

Hopelijk tot snel!  

mailto:info@detivoli.nl
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Groep 1 t/m 4       

Het is natuurlijk heel stil op school, maar dinsdag 19 januari was dat wel anders! Er was veel lawaai te 
horen op de Sportlaan, omdat er heel hard gewerkt werd. In de groepen 2 C, 3 en 4 zijn wasbakken 
opgehangen. Fijn en heel handig! Dus als de school weer open gaat, zullen die groepen er iets anders 
uitzien. Kijk maar! 

Hierbij nog een kleine sfeerimpressie van de kerstviering 
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Groep 5 

 

 

 

 

 

Lieve ouders, wij weten dat het voor velen een uitdaging is. Zeker voor vaders en moeders met kinderen 
die niet zonder structuur kunnen of niet kunnen stilzitten. Voor ouders die werken en eigenlijk al een 
klein jaar op hun tandvlees zitten. Voor alle ouders die op onregelmatige tijden werken of verplicht op 
een werkplek moeten verschijnen. Voor alle ouders die het moeilijk vinden zich te concentreren met 
gehuil, gekrijs of … op de achtergrond. En voor iedereen die snakt naar een knuffel, feestje, of in ieder 
geval, gewoon, een beetje normaal.  
Wij willen jullie graag meedelen dat het goed gaat met groep 5! We doen allemaal harstikke ons best! 
We loggen elke morgen tijdig in en lachen naar onze groepsgenoten en de juffen. We knallen elke dag, 
om onze lessen klaar te krijgen!   
Want wij zijn gewoon TOPPERS!   

Hieronder fractie van onze momentjes samen. We hebben serieuze momenten en dan gaan we ervoor. 
Dat ziet er zo uit.   
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Groep 6/7 

Maar we hebben ook nog leuke, gekke momenten samen! Joggingpakkendag, iedereen in pyjama of 
jogging voor de camera, ervaringen delen over de namiddagen, de wandelchallenge, het fantasie tekenen 
en af en toe eens gek doen en mopjes maken. Dat ziet er zo uit. 

Geweldig toch?!  Hopelijk hebben we iedereen snel weer op school en kunnen wij al die deugnieten-
snoetjes snel weer zien!    

Een nieuw jaar, een nieuw begin!  
Een begin dat iedereen zich nog zal herinneren later. Het onderwijs op afstand is begonnen. Voor 
iedereen is dit weer even wennen, maar het gaat erg goed in groep 6/7. De kinderen werken erg hard en 
zelfs de juf leert elke dag wat bij. Vooral op het gebied van ICT. Dit zorgt ervoor dat we eigenlijk heel veel 
dingen die we normaal op school doen, nu ook thuis kunnen doen. Denk aan een instructie voor rekenen 
of taal. Zelfs verkeer doen we gewoon! Erg fijn dat er veel dingen toch gewoon kunnen. Ook belangrijk 
om ons hierop te focussen. Kijken naar wat kan! Er geloof ons (heel groep 6/7) er kan echt heel veel.   
 
Wij hebben in de groep inmiddels ook al online verjaardagen gevierd. Iemand die jarig is.....Tja, dat moet 
gewoon gevierd worden. Iedereen swingt mee en kan de jarige feliciteren.   
Onze complimenten voor alle kinderen. Jullie doen het super! We kunnen niet wachten om jullie weer in 
school te verwelkomen, tot die tijd zien we jullie gelukkig elke dag online!   
 
Juf Paula & juf Carmen  
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Verkeersles online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verjaardag vieren 
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Groep 6/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de Kerstvakantie zijn we in groep 6/8 gestart met het geven van thuisonderwijs. We genieten van de 
momenten dat we samen zijn tijdens de online instructiemomenten. De kinderen zijn al zo handig met de 
computer dat we steeds meer dingen kunnen uitproberen om de lessen zo leuk mogelijk te houden. Deze 
week hebben we taal, spelling en rekenen kunnen oefenen tijdens een kahoot! Quiz. Dit was een leuke 
manier om te oefenen met onze lesstof.   
Deze week hebben we ook een start gemaakt met het nieuwe thema van TopOntdekkers. We zijn 
benieuwd naar de lapbooks en werkstukken van de kinderen!   
Complimenten aan alle kinderen en ouders! Samen zorgen we voor een mooi onderwijsaanbod!   
We hopen dat we iedereen weer snel in onze klas mogen ontvangen!   

Van 20 januari tot en met 27 januari heeft groep 5 t/m 8 meegedaan met een wandelchallenge. Welke klas 
zet per kind gemiddeld de meeste stappen. Wat hebben we een enthousiaste verhalen gehoord. Spontane 
wandeling, elkaar ophalen voor een wandeling door Hulst. Geweldig. Door mee te doen maakt de groep 
met de meeste stappen kans om een laser-game activiteit te winnen.  
 
De uitslag van onze groepen is als volgt:  
Groep Leonardo Bovenbouw: 59554 stappen per leerling 
Groep 5: 59310 stappen per leerling 
Groep 6/7: 44691 stappen per leerling 
Groep 6/8: 33271 stappen per leerling.  
 
Jongen en meisjes, super gedaan! Wij zijn trots op jullie!  
 
De officiële uitslag en prijsuitreiking wordt nog bekend gemaakt.  
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Leonardo 

Dat thuiswerken is voor iedereen wennen. Voor de leerkrachten, de kinderen en (misschien nog wel het 
meest) voor de ouders en verzorgers. En echt wennen aan deze manier van lesgeven of les 
krijgen kunnen we niet.....  We hopen daarom iedereen gauw weer in goede gezondheid terug op school 
te zien. De juffen missen de kinderen! Onderwijs is zoveel meer dan instructiefilmpjes maken, 
opdrachten klaarzetten en videobellen met je klas. Bij onderwijs hoort persoonlijk contact. Elkaar echt 
aankijken als je in gesprek bent, een arm, samenwerken, maar ook samen spelen en soms een conflict. 
Toch blijven we met z’n allen onze creativiteit, energie en doorzettingsvermogen aanspreken om de 
juiste dingen te doen.   
Want samen staan we sterk en samen komen we deze tijd door!"    
Juf Annet en Juf Chana  
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Nieuws van BSO Foxkidz & BSO De Tivoli De Wereldboom 
 

BSO Foxkidz 
 

 
Tijdens de tweede lockdown werden de kinderen voor- en naschools opgevangen bij Foxkidz 
Villa Reyntje. Met de kinderen uit de bovenbouw, die op school in de noodopvang verbleven, 
werden er 's middags onder leiding van een juf van school en juf Marwien leuke dingen 
georganiseerd, zoals het ontwerpen van diverse knikkerbanen, pinguïns schilderen met 
vingerverf, sneeuwpoppen maken van stukjes papier, tekeningen maken van krijtstrepen en 
ook werden er mooie voertuigen gemaakt van constructiemateriaal. Daarnaast werd er iedere 
dag even buiten gespeeld. De kinderen van de BSO ontvingen via de app ook nog een 
kruiswoordpuzzel om op te lossen. Zo werd het toch weer een bijzondere tijd. Toch hopen we 
wel dat we elkaar binnenkort weer allemaal op de BSO op De Wereldboom kunnen 
ontmoeten. We missen jullie!  
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BSO De Tivoli 

Wij zijn druk aan de slag gegaan tijdens de lockdown en hebben de klas veranderd en gezellige 

hoekjes gemaakt in de school voor jullie waar van alles is te doen!. Zo krijgt onze BSO meer plaats 

om te spelen en meer ruimte voor activiteiten in de middag, koken met kids, spelen en bewegen in 

de hal met speeltoestellen, airhockey en …..  Ook hebben wij een hele leuke verrassing voor jullie 

als terug naar de BSO mogen komen! Iets nieuws op BSO de Tivoli. Wij kunnen niet wachten om 

jullie weer te zien en samen te spelen. 


