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Nieuws van onze Peuters 

 

 

Het is tijd om te starten aan een nieuw thema. Dit zal het laatste thema zijn voor dat de zomerva-

kantie begint. Het thema waar wij komende weken mee aan de slag gaan is de dierentuin en. De 

laatste paar weken van dit thema besteden wij aandacht aan jarig zijn, het boek "sttt de tijger 

slaapt" en de feesttrein sluiten hier goed bij aan. 

Wij gaan kennismaken met de dieren die wonen in de dierentuin, lopen ze los of zitten ze in een 

hok. Welke kleur heeft het dier? Is het een groot dier of klein dier? Als groepswerk gaan wij een 

slang maken. En natuurlijk gaan wij even meten wie er net zo lang is als de slang. Weer een thema 

vol leuke en leerzame activiteiten. 

 

Wist u dat kinderopvang De Tivoli ook na de peuterochtend opvang verzorgt voor kinderen van 2 

tot 4 jaar. Samen boterhammen smeren, eten, eventueel even slapen en ontdekken en spelen. 

Voor extra informatie kunt u op de site kijken www.detivoli.nl, mailen naar info@detivoli.nl of 

even bellen 0114-760150.  

 

http://www.detivoli.nl/
mailto:info@detivoli.nl
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Groep B 

Dit keer een stukje over koningsspelen. Wat waren alle kinderen mooi verkleed. Ook het schoolplein zag er 
feestelijk uit. Na een gezellige lunch, hebben we op het liedje 'zij aan zij' gedanst. Vervolgens hebben de 

kinderen een kroontje geknutseld en had de 
AC buiten een leuk spellenparcours uitgezet. 
Het was een feestelijke middag die we met 
een lekker ijsje hebben afgesloten.   

Net voor de meivakantie waren het de 
Koningsspelen. We hebben gezellig met 
zijn allen aan 1 tafel gegeten en daarna bij 
het koningslied van Kinderen voor Kin-
deren 'Zij aan zij' gedanst, buiten leuke 
spelletjes gedaan en een vlaggetje ge-
kleurd. 
Na de vakantie hebben we zonnebloemen 
gezaaid. Sommigen zijn al uitgekomen 
maar een aantal nog niet. We hebben dus 
nog een aantal nieuwe gezaaid. Hopelijk 
komen die wel uit. Al onze potjes staan op 
de vensterbank. Lekker in het licht. 

Groep A      
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 Groep C 

Wat keken de kinderen uit naar de      

Koningsspelen. Ze mochten verkleed 

naar school komen. We hebben onze 

klas een beetje veranderd, waardoor we 

aan een lange tafel mochten eten. We 

hebben het liedje van Kinderen voor 

Kinderen gedanst en een mooie kroon 

gemaakt. Ook deden we buiten nog een 

paar leuke spelletjes. Als afsluiting  

kregen de kinderen een lekker ijsje. Al 

met al een zeer geslaagde dag! 

 

Groep 3  

Vrijdag 23 april was het een gezellige 

boel in groep 3. We kinderen zagen 

er allemaal vorstelijk uit. We hebben 

gedanst, spelletjes op het plein      

gedaan en tot slot genoten van een 

ijsje.  
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Groep 4  

Je kon er niet omheen: Koningsspelen! Alles en iedereen was oranje. In de klas hebben we lekker ge-
danst en geknutseld. En buiten hebben we leuke spelletjes gedaan. We vonden zelfs een schat! Voor 
onze sportieve inzet kregen we allemaal een medaille!    Groep 4  
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Moestuin 
We zijn nog steeds volop bezig met onze moestuin. De kinderen hebben het onkruid uit de bakken ge-

haald, waarna ze konden beginnen met planten. Sla, tomaat en courgette is reeds geplant. Ook heeft ieder 

kind in zijn eigen klas een zonnen 

bloemzaadje geplant in een bekertje. 

De kinderen zorgen goed voor de 

plantjes door ze zelf water te geven. 

Ook deze worden later nog aan de zij-

kant van de school geplant. In de vol-

gende nieuwsbrief wordt er weer een 

nieuwe update gegeven over de moes-

tuin.  

 

 

 

 

 

Kiwiballen  
De groepen 1t/m4 hebben een tijdje gele-

den kiwistickers gespaard. We hebben 

met z’n allen 300 stickers gespaard, waar-

door we 20 kiwiballen hebben gekregen. 

Tijdens het buitenspelen zijn de ballen 

erg geliefd.  
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Groep 5 
Een klein wonder …  

  
Op 17 mei kregen we bijzonder nieuws. Er 
komt een kindje bij! Gerommel in haar 
buik, van het kindje ooh zo klein. Duwtjes en 
schopjes, iedere beweging voelt zo fijn. Je 
buik groeit en wordt steeds ronder, een 
nieuw leven ontstaat, wat een wonder! Ge-
niet van je zwangerschap, negen maanden 
kort, want voor het weet, is daar de tijd dat 
je baby geboren wordt. Juf Danielle, gefelici-
teerd! Geniet van je zwangerschap, zoals wij 
genoten hebben van jouw surprise.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Groep 6  
 
Groep 6 en de zoektocht naar de juiste weegschaal  
Elke vrijdag zitten de leerlingen van groep 6 (groep 6 van 
6/7 en van 6/8) samen en krijgen ze die ochtend les van 
juf Jacqueline. Op vrijdag 28 mei heeft juf Jacqueline al-
le weegschalen uit haar eigen huis meegenomen. Niet 
om de kinderen te wegen, maar om uit te zoeken waar 
de weegschalen nu in verschillen en welke weegschaal 
nu geschikt is voor welk voorwerp. Ze hebben gewerkt 
met analoge weegschalen en met digitale weegscha-
len.  Het was deze ochtend dus een echte doe-les!   



 Kindcentrum De Wereldboom  

Nieuwsbrief 04-06-21 

   

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 
Kinderen van groep 7 en 8 hebben op 
vrijdagmiddag creatief meegedacht 
over de naam van de nieuwe onder-
wijsorganisatie.   
Er zijn diverse originele namen uitge-
komen. In de overige gemeentes vindt 
dezelfde workshop plaats en uit deze 
namen zal een nieuwe naam gekozen 
worden.   

Groep 7 en 8 
 
Hoera! Geslaagd!  
Donderdag 20 mei was het zo ver: groep 7 en 
8 had hun praktisch verkeersexamen! Op 
school nog even de laatste instructies gekre-
gen: goed achterom kijken, hand duidelijk 
uitsteken en goed letten op de kleine ver-
keersborden die de route aangeven. In een 
lange kolonne zijn we daarna naar de parking 
van het Reynaertland gefietst. Daar aangeko-
men zijn we eerst door de fietscontrole ge-
gaan en vervolgens moesten we ons opstel-
len voor het stoplicht. Eén voor één moesten 
ze voor het stoplicht wachten om te mogen 
vertrekken: dat was best een beetje span-
nend! De route van het verkeersexa-
men duurde ongeveer 10 minuten en  was er 
van die eerdere spanning niks meer te zien.   
Na het lange Pinksterweekend kregen we de 
uitslag: ALLE KINDEREN GESLAAGD!!! GEFELI-
CITEERD!!!  

De kinderen hebben laten zien dat ze de verkeersregels kennen en veilig kunnen fietsen in het ver-
keer!   
Aan alle papa's en mama's die geholpen hebben: dank jullie wel voor jullie inzet tijdens het meefietsen 
of het controleren op de posten!   
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De Wereldboom heeft een mooi bedrag gewonnen van 
50 euro bij de Rotary Club , hiervan kunnen we spelmate-
riaal kopen. De kinderen konden tekeningen inleveren 
wat ze graag wilden doen wanneer Corona voorbij is.  

Bruggen bouwen 
Deze week stond ons project “Wonen en bou-
wen” in het teken van “Bruggen”. We hebben o.a. 
verschillende soorten bruggen bekeken en uitleg 
gehad over de verschillende profielen. Vervolgens 
hebben de kinderen per tweetal twee construc-
ties gemaakt. Een brug met papier en lijm en een 
brug van spaghetti en plakband. De bruggen 
moesten dezelfde afstand overbruggen, namelijk 
45 cm. Wie heeft er een stevige brug kunnen bou-
wen? En welke brug kon zelfs het gewicht van een 
kleine baksteen dragen?   

Leonardo 
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Nieuws van BSO Foxkidz & BSO De Tivoli De Wereldboom 
 

BSO Foxkidz 
 

 
De BSO was na de meivakantie weer volop bezig om nieuwe recepten uit te proberen. Daarbij 
probeerden we ook om wat te letten op gezondere voeding. Zo maakten we BSO-soep met 
heel veel groene groenten, dronken we gezond fruitwater, aten volkorenpannenkoeken en 
bakten we heerlijke groentenpizza's. Tijdens de meivakantie was er een wonder gebeurd! Het 
vrouwtje van het eendenpaartje, dat altijd in onze tuin bivakkeert, bleek ineens twee pootjes 
te hebben in plaats van één. "Bij eenden groeien poten gewoon weer aan", was de mening van 
enkele BSO- kinderen. Het volgende wonder waarop we hopen is dat het eendenpaartje ver-
blijd wordt met enkele kuikentjes. Helaas is het eendenkoppel nog kuikenloos. 
 
Verder amuseerden we ons volop binnen en buiten. In de maand juli hopen we weer veel bui-
ten te kunnen spelen en gaan we lekkere aardbeien kweken.  
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BSO De Tivoli 

 

Zon, zon, zonnetje ik zie je zo graag! Het wordt na een paar regenachtige weken weer lekker weer 

en samen met de kinderen gaan wij buiten op ontdekking. 

Tijdens de regenachtige middagen hebben wij de zandbak naar binnen gehaald waar de kinderen 

zandkastelen konden bouwen en tunnels konden graven. Wij hebben een filmpje gekeken over piz-

za! Hoe snel kun je een pizza maken en hoe lang duurt het voor de pizza bij mensen thuis bezorgd 

wordt? Dat gingen wij testen met zelfgemaakte pizza's van klei. Op de sport BSO hebben wij ge-

sport in Den Dullaert vanwege het slechte weer. Wij hebben verschillende spelletjes gedaan waar-

bij wij leerde samenwerken. Slagbal, tikspellen zoals kat en muis, maar ook samen een mat naar de 

overkant brengen zonder de grond te raken. Je mocht hierbij verschillende attributen zoals hoepels 

gebruiken. 

Komende weken zullen wij als het weer het toelaat weer buiten sporten op het kunstgrasveld van 

hvv of het multiveld bij de atletiekbaan. 


