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Nieuws van onze Peuters 

 

Zon, zon,  zonnetje kom je vandaag. Zon, zon, zonnetje ik zie je zo graag. Wij genieten van het 

mooie weer. Samen de planten water geven, bloemetjes plukken en niet te vergeten moddersoep-

jes maken in onze buitenkeuken.  

Wij zitten middenin het thema ik en mijn familie. Bijna alle peuters hebben een familie foto meege-

nomen en hier hebben wij een familiemuur van gemaakt in onze klas. Wij praten over familie. Wat 

is een familie? Wie horen er bij familie? Iedere peuter vertelt trots over de familiefoto’s en wie hier 

op te zien zijn. Ook zijn wij tijdens dit thema druk aan de slag gegaan voor onze lieve mama’s, want 

het is bijna Moederdag!  

 

Nog een leuk nieuwtje:  De schoolfotograaf komt woensdag 12 mei  om 8.30 uur langs op de peu-

tergroep voor individuele foto’s en een klassenfoto. Komt uw peuter deze ochtend niet naar de 

peutergroep maar wilt u wel graag een foto, dat kan! Verdere info volgt via de groepsapp. 
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Groep 1 t/m 4       

Bij ons op school is de Paashaas ook langs geweest. De kinderen hebben in alle klassen goed gezocht 
naar lekkere paaseitjes. Ook hebben de groepen 1t/m4 op hun plein nu een heus  twister spel gekre-
gen. De kinderen beleven er veel plezier aan. Op de onderbouwlocatie wordt er ook gewerkt aan de 
moestuin. De bakken zijn geleverd, samen met ook al een paar fruitboompjes. Zoals je op de foto’s 
kan zien, liggen er nu ook zo’n 25 boomstammetjes waarmee de kinderen kunnen sjouwen, rollen en 
balanceren.  
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Groep 5 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Groep 6/7 

 

 

Op vrijdag 23 april hebben we op school Koningsspelen gehad. Het was echt super leuk! We kwamen 
allemaal verkleed naar school in het oranje, rood, wit en blauw. Onze dag startte met het dansje Zij aan 
zij, waarbij we ook nog eens super goed konden meezingen. Net na de middag mochten we starten op 
het plein met 3 verschillende spelen. We mochten voetballen met de Koninklijke familie, we hebben de 
kasteelbewakers moeten redden van rondvliegende bommen (ballen) en we probeerden zoveel moge-
lijk punten te verdienen voor onze koning of koningin met een levende korf.  Na de spelen op het plein 
vooraan mochten we naar het plein achteraan. Daar speelden we een spannend Zweeds renspel. Hier-
bij moesten we keihard rennen naar 
een vraag, hier antwoord en de bij-
behorende letter onthouden en    
terug rennen naar hun post.  Na het 
hard rennen werden we beloond 
met een lekker verkoelend ijsje! Hier 
hebben we dan ook zeker met z'n 
allen van genoten! Heerlijk! Na onze 
gezellige pauze op het plein achter-
aan zijn we terug naar de klas ge-
trokken. Als afsluiting hebben we 
de workout van Rico opgezet. Hier 
konden we vechten tegen een on-
zichtbare vijand,  zweven in een 
vliegtuig en zoveel meer! Het was 
een geweldige dag, waar we enorm 
van genoten hebben en hop naar de 
vakantie!   

Bewegen, bewegen, bewegen!  
De afgelopen maand hebben we in de klas niet alleen hard gewerkt met ons hoofd, maar wij hebben een 
zeer bewegelijke maand achter de rug. De kinderen hebben een skate-clinic gehad, waarbij iedereen en 
alles op rolletjes verliep. Hier en daar misschien een blauwe plek na afloop, maar de lol die ze hadden 
maakt dat allemaal goed. Naast het skaten hebben wij in de klas ook gedanst op Zij aan Zij. Het nummer 
van de koningsspelen. De laatste dag voor de vakantie stond in het teken van deze spelen. Wat een ple-
zier, lol en blijdschap hebben wij gezien. Geweldig om die stralende gezichten buiten in het zonnetje te 
zien. De kinderen kunnen nu gaan genieten van een zeer welverdiende vakantie. Op maandag 10 mei zien 
wij alle kinderen graag weer in de klas.   
Een hele fijne vakantie voor iedereen!  
 
Juf Carmen en juf Paula  
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Groep 6/8 

 
 
 
 
 
 

 

De leerlingen van groep 6/8 hebben een sportieve skeeler-clinic gehad van Skate-A-way. Alle leerlingen 
waren erg enthousiast en heel wat leerlingen konden ook al goed weg op de skeelers! De groep werd in 2 
groepen verdeeld door twee ervaren skaters. Groep 1 heeft geleerd zich staande te houden op de skee-
lers; Dat hield in op knieën kruipend naar het hek, daarna voorzichtig naar de pingpong tafel om te wen-
nen aan de skeelers. Maar binnen 15 minuten gingen deze leerlingen enthousiast het plein over!  
Groep 2, de groep die zich al redelijk staande wist te houden, ging op de parkeerplaats aan de slag. Eerst 
hebben zij geoefend om zo veilig mogelijk te vallen, waarna ze al snel evenwichtsoefeningen kregen en 
snelheid leerden te maken. Ook werd er een parcours neergezet met schansen, waarover ze konden 
“springen”.   
Al met al een sportieve clinic, waarbij de leerlingen enthousiast hebben meegedaan! De laatste dag voor 
de vakantie hebben we afgesloten met gezellige koningsspelen. Nu heerlijk 2 weken genieten van de va-
kantie!  
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Leonardo 

 

 

 

Op 23 april hebben we er op school - binnen 

de mogelijkheden - een (sportief) feestje voor 

de kinderen van gemaakt! Om te beginnen zag 

het schoolplein er al als een feestje uit toen de 

kinderen op school aankwamen 's ochtends. In 

de klas zijn we begonnen met 

het Koningsspelen lied "Zij aan Zij". De rest van 

de ochtend moest er nog hard gewerkt worden 

zodat we 's middags volop van de Koningsspe-

len konden genieten! En dat hebben we ook 

gedaan: de code werd gekraakt, er werd een 

lekker ijsje gegeten, er werd flink heen en weer 

gerend bij het Koninklijke renspel, er waren 

levende en Koninklijke korven 

bij korfbal en...... we hebben gevoetbald met 

de koninklijke familie!   
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Nieuws van BSO Foxkidz & BSO De Tivoli De Wereldboom 
 

BSO Foxkidz 

 

 

 Wat waren we blij toen de BSO op 19 april weer open mocht en we iedereen konden verwelko-
men! Deze maand waren we al aan de slag gegaan met de moestuin, en recent konden we er ex-
tra plantjes bij planten. Vooral de paksoi en de tijm doen het goed.  
Daarnaast kregen we dagelijks bezoek van een eenden koppeltje, dat gevoerd werd met overge-
bleven korstjes brood. Gelukkig was het vaak mooi weer en konden we heerlijk buiten spelen en 
beestjes zoeken.  
Het BSO-kookboek werd uitgebreid met lekkere en bijzondere recepten, waardoor de BSO-tijd 
een extra feestelijk tintje kreeg.  
Na de meivakantie gaan we ons op de thema's "natuur" en "lentefeest " richten en hopen we 
veel buiten te kunnen zijn. 
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BSO De Tivoli 

Joepie, wat zijn wij blij dat de BSO weer open is! Wij hebben jullie gemist.  

Weer samen buiten spelen en zandkastelen bouwen. Samen op pad om pakketjes af te leveren bij 

onze vriendjes. Ook konden jullie niet wachten om de Nintendo switch uit te proberen. Hierop kun-

nen we samen dansen tijdens Just dance, racen tijdens Mario kart of minigames spelen tijdens Ma-

rio party. 

Ook hebben wij genoten tijdens de kick-off party van de Sport BSO. Samen met meester Bert van 

Hulst voor Elkaar en onze vriendjes van de Tivoli Nobel hebben wij een middag gespeeld en gesport 

op het multiveld bij de atletiekbaan. Een leuk presentje kon deze middag natuurlijk niet ontbreken! 

Wil jij ook graag een middag vol plezier? Kom jij dan met ons sporten op maandag en/of donder-

dag? Meld je dan nu aan voor onze sportclub vanaf 10 mei tot de zomervakantie.  

 

 


