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Onze peuters: 
 

Komende weken gaan wij op de peutergroep aan de slag met het thema Reuzen en Kabouters. In 
dit thema staan de begrippen groot en klein centraal. Zo groot als een reus en zo klein als een 
kabouter. We maken reuze stappen en hele kleine kabouter stappen. Ook mogen de regenlaar-
zen, regenjassen en de paraplu’s weer uit de kast, want de herfst is weer begonnen. In onze klas 
zijn blaadjes, kastanjes en eikels te vinden. We springen in plassen en maken een hele hoop    
plezier. Ook zijn wij druk aan de slag gegaan voor de kijk middag. Wij maken een bos, knippen 
snippers in een regendruppel en er zullen ook slakken te vinden zijn in onze klas.  
 
Fijne vakantie!  
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Groep 1 en 2: 

 
Wat was het nog een mooi weer de afgelopen weken. We hebben nog lekker buiten kunnen spe-
len. Ook in de zandbak om de mooiste taartjes en putten te kunnen maken. En natuurlijk schatten 
zoeken. Op dit moment zijn we druk bezig met het thema herfst. Tamara Esseling van cultuurme-
nu is komen kleien met ‘echte’ klei uit de grond. Eerst via het digibord bekeken wat er allemaal 
onder de grond leeft. En daarna aan de slag. Frank van Driesche is het boek de blaadjesdief ko-
men voorlezen in het kader van de kinderboekenweek. En we hebben allemaal mooie creaties ge-
maakt voor de kijk middag met het thema ‘gi-ga-groen’.    
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Groep 3 en 4: 
Voorstelling het Boompje.  
 
Donderdag 13 oktober gingen de groepen 3 en 4 met de bus naar de Halle in Axel.  
We werden verdeeld over twee bussen en troffen elkaar daar weer aan. De voorstelling werd ge-
speeld door vier mensen. Ze hadden mooie, grote instrumenten meegenomen en speelden het 
verhaal uit het boek over het boompje muzikaal na. Ook werd alles gezongen in plaats van gesp-
roken, wat voor veel kinderen even wennen was, maar het was wel heel mooi. De zangers had-
den echte opera stemmen!   
 
Het verhaal ging over een klein dennenboompje dat graag anders wilde zijn. Het vond zichzelf te 
stekelig en niet mooi genoeg. Ze vergeleek zichzelf met andere bomen die ze veel mooier vond. 
Eerst wilde ze van goud zijn, daarna van glas en vervolgens net als de anderen met mooie, groe-
ne blaadjes. Uiteindelijk merkte ze dat dat ook nadelen heeft: de blaadjes werden opgegeten door 
een geit en in de winter word je kaal.  
 
Gelukkig besloot ze dat het helemaal zo gek niet was om een klein dennenboompje te zijn.  
Je bent mooi zoals je bent.  
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Groep 5: 

Op maandag 10 oktober zijn de leerlingen 
van groep 5 in de bibliotheek geweest. Ze 
kregen er activiteiten aangeboden die in het 
teken stonden van de Kinderboekenweek. De 
zoekopdrachten rondom het thema ‘Gi-ga-
groen' waren erg afwisselend.   
Op school hebben de kinderen ook nog een 
stripverhaal gemaakt. Hierbij moesten ze zelf 
de hoofdpersoon zijn in een verhaal waar 
een koningscobra eveneens een rol kreeg. 
Bijzondere resultaten gegarandeerd!  
 
 
 

 

 

 

 

Groep 6-7: 

 

De laatste weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek met als thema : Gi-Ga-Groen. 
In verschillende lessen zijn we aan de slag gegaan om onze klas in thema aan te kleden. Bij een 
tekenles hebben we geleerd hoe je met een verdwijnpunt een 3-d effect kunt maken. Daarnaast 
is er bij TOPontdekkers een reisplan gemaakt, vervolgens een plattegrond van een vakantie-
eiland en uiteindelijk hebben we het eiland vorm gegeven.   
Nog voor de film Knor uitgekomen was, werd het bij ons in de groep al voorgelezen door de 
meester. Het boek is nu uit en uit het kinderboekenweekgeschenk zijn er een aantal verhalen ge-
kozen, maar ook zelf hebben we verhalen geschreven en zijn er enkele voorgelezen.   
We werken sinds enkele weken met leerdoelkaarten. Iedereen heeft een overzicht van leerdoelen 
bij rekenen, taal en spelling die bij toetsing niet zo goed gingen. Hierdoor kan er gericht gewerkt 
worden aan daar waar je beter in kunt worden. Ook heeft iedereen nu een regelschrift waar de 
meeste formules en regels van taal en rekenen inzitten.   
Nu even lekker genieten van een week vakantie en dan weer uitgerust aan de slag.   
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Groep 7-8: 
 
Schoolkamp groep 8  
 
Woensdag 12 t/m vrijdag 14 oktober is groep 8 op schoolkamp geweest naar de Vogel in Hengst-
dijk. Onder leiding van juf Jacqueline, juf Annet, juf Chana en enkele hulpouders hebben de kin-
deren drie prachtige dagen gehad. Woensdag hebben de leerlingen gegymd in Vogelwaarde, le-
vend Stratego in het bos gespeeld, een Bonte avond gehouden en een sfeervolle muziekbingo ge-
daan. Op donderdag stond er een campingquiz, zwemmen, gezelschapspelletjes en een filmavond 
op het programma. Vrijdag ochtend moest er na een gezamenlijk ontbijt alweer opgeruimd en in-
gepakt worden, waarna we met de laatste beetjes energie in de regen terug naar school gefietst 
zijn waar we met zijn allen het sfeervolle kamp hebben afgesloten. 
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LBB:  

Schaakontmoeting Leonardo Hulst – Terneuzen  
 
Op dinsdagochtend 11 oktober vond de eerste schaakontmoeting van dit schooljaar plaats. Om 
half 10 ontvingen we de kinderen uit Terneuzen en niet veel later zaten er 53 schakers fanatiek te 
schaken in onze aula! Na 3 partijen zat het er alweer op. We kijken al uit naar de tweede ontmoe-
ting. Deze zal op 17 januari in Terneuzen plaatsvinden.    
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Nieuws van BSO de Tivoli 

 

Het is herfst dus de bezems, kruiwagens en regenlaarzen worden te voor schijn getoverd. Wij 
zijn druk aan de slag gegaan om op het schoolplein huisjes van bladeren en takjes te maken 
voor de egels.  
Wij genieten nog even van de laatste zonnestralen en nemen onze knutselspullen mee naar 
buiten. Met alle herfstspullen die wij vinden maken wij een mooi kunstwerk. Er zit best wel 
wat wind, dus iemand had het leuke idee om vliegers te maken! 
Ook worden er koekjes gebakken, dat smaakt natuurlijk altijd goed! 
Op de sport BSO gaan wij weer aan de slag met verschillende fungames en een apenkooi. 
Iedereen heeft rode kabouterwangen, wat hebben jullie goed je best gedaan! 
Er staat weer een leuk vakantieprogramma klaar voor volgende week! Tot dan en anders een 
fijne vakantie allemaal! 
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Nieuws van BSO Foxkidz : 

 
In oktober kregen we tijdelijk een muziekbox te leen. Er zaten gitaren, een keyboard en tal van 
andere instrumenten in. Er werd druk geoefend op een eigen BSO-lied, maar helaas was het 
net niet goed genoeg om in de top 100 terecht te komen.   
Ook werden er weer buiten en binnen allerlei spelletjes georganiseerd. Daarnaast werden er 
door onze ijverige kunstenaars mooie (herfst)schilderijen gemaakt, soms in 3D, met beuken-
nootjes en echte bladeren erop.  
Na de herfstvakantie gaan we enthousiast verder met het thema "herfst". Ook komt de Goed-
heiligman in november weer naar Nederland en daar zal op de BSO voldoende aandacht voor 
zijn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


