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Eerste schooldag 
 
Wij hopen dat jullie allen een goede vakantie hebben gehad en hebben kunnen genieten van het mooie weer  

en de vrije dagen. We maken er samen weer een mooi en gezellig schooljaar van. 
 

Maandag 19 augustus vangt het nieuwe schooljaar weer aan. De kinderen mogen dan vanaf 08.15 uur naar hun 
nieuwe klas om alvast eens een kijkje te nemen. Ook de ouders en verzorgers zijn dan welkom om de nieuwe klas 

van hun kind te bekijken en om een praatje te maken met de leerkracht en ouders van de andere kinderen.  

We beginnen de lessen om 08.45 uur. Voor deze eerste schooldag rollen wij speciaal de rode loper uit. 
 

Klassenfoto’s 
 

Woensdag 21 augustus maken we weer van alle groepen een klassenfoto. Deze foto zullen wij aanbieden voor €2,- 
per stuk. De foto zal in eigen beheer worden gemaakt en met de opbrengst spekken we de kas van de activiteiten-

commissie. 
 

Sportdag 
 

Woensdag 18 september organiseren wij weer voor alle kinderen van De Wereldboom onze jaarlijkse sportdag op de 
velden van HVV & RKHAV. Voor deze sportdag zijn wij op zoek naar ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die tussen 

08.30 en 12.00 uur zouden willen helpen. Bij slecht weer wordt de sportdag verzet naar woensdag 25 september. 
U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar dewereldboom@ogperspecto.nl. Indien mogelijk 

graag voor beide data aangeven of u beschikbaar bent. 

 

Schoolbibliotheek 
 

Op beide locaties van onze school hebben we een heuse schoolbibliotheek. E.e.a. in samenwerking met bibliotheek 

Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Hulst. Kinderen kunnen met hun bibliotheekpas op school boeken lenen. 
 

De bibliotheek wordt bemenst door een aantal vrijwilligers die zorgdragen voor het uitlenen en innemen van de boe-
ken. Onze insteek is om de bibliotheek dagelijks een uurtje op beide locaties open te houden. Hiervoor zijn wij nog op 

zoek naar papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die één op meerdere dagen per week een uurtje zouden willen helpen. U 
kunt dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar dewereldboom@ogperspecto.nl of door dit aan te geven bij 

meester Martijn. 

 

Openingsviering 
 

Woensdag 21 augustus houden wij samen met de peuters 

en de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 een korte openings-
viering van 11.15 tot 11.45 uur op onze locatie aan de 

Sportlaan. U bent als ouder/verzorger van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. Voor zowel de ouders als de kin-

deren zal er iets lekkers zijn. Elkaar ontmoeten staat bij  
deze openingsviering centraal. 
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Oproep hulpouders  
 
Onze school wordt ondersteund door veel vrijwilligers. Wij zijn deze papa’s. mama’s, opa’s en oma’s hiervoor erg 

dankbaar. Zonder hun hulp zouden wij een aantal dingen niet of minder goed kunnen organiseren. Ook voor dit nieu-
we schooljaar zijn wij weer op zoek naar ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die het leuk zouden vinden om op school 

een handje te helpen bij één of meerdere activiteiten, structureel of incidenteel.  
 

Op structurele basis zijn wij op zoek naar: 

 
Luizenpluizers  

Deze groep vrijwilligers controleren na iedere vakantie alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. 
Indien nodig wordt er ook tussentijds gecontroleerd.  

 

TSO medewerkers  
Deze vrijwilligers verzorgen het overblijven van de kinderen tussen de middag op onze beide locaties.  

Wij hanteren voor deze vrijwilligers een vergoeding van € 7,50 voor iedere dag dat er geholpen wordt  
en uw kind kan deze dag gratis overblijven. Wanneer u wisselende diensten werkt is dit géén probleem we stellen 

namelijk iedere maand een nieuw rooster op. Kunt u één of meerdere dagen per week, meld u zich dan aan. 
 

Werkgroep natuur  

Deze groep vrijwilligers organiseren en begeleiden allerlei natuuractiviteiten voor alle kinderen van onze school. 
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een bezoek aan Saeftinghe of een bezoek aan de bossen, waterbeestjes zoe-

ken in een waterplas, het maken van vetbollen voor de vogels of het kweken van groenten in een moestuin. 
 

Techniekvrijwilligers 

Deze vrijwilligers ondersteunen de leerkracht bij diverse technieklessen.  
Hoe laat je een lampje branden, hoe bouw je een sterke brug, welke materialen drijven en welke zinken e.d. 

 
Activiteitencommissie 

Deze groep vrijwilligers organiseren diverse activiteiten van de vrijwillige ouderbijdrage zoals  

sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreis e.d. 
 

Werkgroep verkeer 
Deze groep vrijwilligers helpt bij allerlei activiteiten rondom verkeer. 

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leren oversteken van onze allerkleinsten, het praktisch verkeersexamen in 
groep 7, fietscontroles op de aanwezig heid van goede verlichting, remweg– en dode hoek lessen, e.d. 

 

Heeft u interesse in één of meerdere van bovenstaande werkgroepen, laat dit dan weten door een mailtje te sturen 
naar dewereldboom@ogperspecto, of geef dit aan bij meester Martijn. Alvast enorm bedankt voor uw hulp. 
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Team basisschool De Wereldboom 2019-2020 
 

 
Bovenste rij van links naar rechts: juf Tineke, juf Jacqueline, juf Annet,  

juf Veronique, juf Magda, juf Joscha, juf Kim 
 

Middelste rij van links naar rechts: juf Simone, juf Dian, juf Daniëlle, juf Joyce 

 
Onderste rij van links naar rechts: juf Chana, juf Esther, meester Martijn 
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Nieuws van onze peuters 
 
In de laatste week voor de schoolvakantie is aangebroken. Tijd om nog hele leuke dingen te doen. We vieren nog 

verjaardagsfeestjes en genieten van leuke activiteiten tijdens de spelletjes ochtend. 
 

Met het warme weer spelen we met water en ook genieten we van het "modderdag" spektakel. Oh wat is dat heerlijk 
lekker "blubberen" en verven met modder. Als laatste nog onder een warme douche zodat iedereen weer fris en moe, 

maar voldaan weer naar huis kan vertrekken.      

 
Tijdens de spelletjesochtend hebben de peuters ook heel erg genoten van het  spelen en ook vooral van de heerlijke 

traktatie    
 

Geniet allemaal van een welverdiende zomervakantie en op maandag 19 augustus verwelkomen we jullie weer. Zo 

ook weer een aantal nieuwe peuters in onze groep! 
 

We gaan dan van start met het thema Welkom Puk. 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Nieuws van BSO Foxkidz & BSO De Tivoli De Wereldboom 
 
In de zomervakantie hebben de kinderen op de BSO allerlei leuke activiteiten gedaan en zijn ze er regelmatig op uit 

getrokken.  
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Vakanties & vrije dagen 2019-2020 
 
Studiedag team   02 oktober 2019 

Herfstvakantie   14 t/m 18 oktober 2019 

Studiemiddag team  14 november 2019 
Kerstvakantie   20 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Studiemiddag team  03 februari 2020 
Carnavalsvakantie   24 t/m 28 februari 2020 

Goede vrijdag   10 april 2020 
2e Paasdag   13 april 2020 

Vakantie   20 april t/m 05 mei 2020 

Hemelvaart   21 en 22 mei 2020 
Coleur locale (extra vrije dag) 29 mei 2020  

2e Pinksterdag   01 juni 2020 
Coleur locale (extra vrije dag) 02 juni 2020 

Studiemiddag team  09 juli 2020 

Zomervakantie   10 juli t/m 21 augustus 2020  
 

Data 

 
Maandag   19 augustus  Eerste schooldag met inloop in de groepen 

Woensdag  21 augustus  Groepsfoto’s groepen 1 t/m 8 

Woensdag   21 augustus   Openingsviering 
 

Woensdag   11 september  Start Jantje Beton Actie 
 

Maandag  16 september  Informatieavond groepen 1 t/m 8 

Woensdag   18 september  Sportdag groepen 1 t/m 8 
Vrijdag    20 september  Ontruimingsoefening Tabakstraat 

 
Donderdag  26 september  Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 

Vrijdag    27 september  Ontruimingsoefening Sportlaan 

 
Maandag   30 september  Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 

Woensdag  02 oktober  Studiedag team groepen 1 t/m 8 vrij, peutergroep geopend 
Woensdag   02 oktober  Start kinderboekenweek 

Vrijdag   04 oktober  Schaakontmoeting Leonardo Hulst-Terneuzen 
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