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Schoolfoto’s
Dinsdag 3 juni zijn de schoolfoto’s met uw zoon of dochter mee naar huis gegeven. Deze foto’s hadden vrijdag 7 juni
betaald moeten zijn. Mocht dit echter nog niet gebeurd zijn, dan vragen wij u vriendelijk doch dringend dit volgende
week woensdag te doen bij de groepsleerkracht van uw kind, zodat wij het geld kunnen overmaken aan de fotograaf.

Groepsindeling schooljaar 2019-2020
In onderstaand schema is af te lezen hoe de groepsindeling er voor komend schooljaar eruit komt te zien.
In dit overzicht zult u enkele nieuwe namen tegenkomen. Juf Dian de Keyzer en juf Kim de Maat zullen in de
komende periode met de kinderen kennismaken en zich middels een extra nieuwsbrief aan u voorstellen.
Ook nemen wij aan het einde van dit schooljaar afscheid van twee collega’s namelijk juf Anne en juf Stephanie.
Juf Anne gaat werken op De Irisschool in Terneuzen en juf Stephanie gaat naar basisschool ‘t Getij in Kloosterzande.
Wij bedanken deze twee juffen voor hun werkzaamheden op De Wereldboom en wensen hen veel succes op hun
toekomstige school.
Mede dankzij het feit dat wij de werkdrukmiddelen van dit huidige schooljaar en volgend schooljaar hebben toegevoegd aan het formatiebudget kunnen wij komend schooljaar acht reguliere groepen en één Leonardo groep
realiseren. Het gevolg hiervan is dat we met relatief kleine groepen kunnen draaien van zo’n 20 kinderen.
De groep 6 van volgend schooljaar zal worden gesplitst. De verdeling van de kinderen zal zorgvuldig worden gedaan.
Hierover worden de ouders en kinderen die dit betreffen op korte termijn nader geïnformeerd.
Groep 6-8 krijgt op dinsdag en donderdag, tot halverwege het schooljaar, extra ondersteuning van juf Kim.
Vanaf halverwege het schooljaar tot einde schooljaar zal juf Kim op dinsdag en donderdag extra ondersteunen
bij de groepen 1 en 2.
Ook zullen wij volgend schooljaar weer een aantal studenten een stageplaats bieden. Eén van deze studenten is
Jeanne van Keulen. Zij volgt de opleiding pedagogiek in Tilburg en zal op dinsdagochtend ondersteunende
werkzaamheden verrichten in groep 3 en op dinsdagmiddag diverse IB-werkzaamheden voor de hele school.
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Nieuws van onze peuters
We gaan aan de slag met het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’. Hij beleeft een groot avontuur met al zijn dieren van
de boerderij, die mee mogen op vakantie. We ervaren en leren wat zinken en drijven is en leren weer nieuwe
woorden die horen bij de zomer in het Nederlands en Engels. Buiten gaan we onze schaduw bekijken. Wat gebeurt
er als je je arm in de lucht steekt of als je gaat lopen? Knutselen komt bij dit thema ook weer aan bod. Net als het
zingen van leuke liedjes. Al dansend begroeten we de zon en gaan we grote en kleine golven maken.
In deze weken is er ook nog ruimte om verjaardagsfeestjes te vieren.... hieperdepiep hoera.
Op Donderdag 6 juni brengen de peuters weer een bezoek aan de opa's en oma's in De Blaauwe Hoeve.
Er zijn de afgelopen tijd veel kinderen 4 jaar geworden en doorgeschoven naar de kleuters. Dit houdt in dat er, op dit
moment, niet altijd 2 leidsters nodig zijn op de peutergroep. Daarom is juf Suzanne niet altijd meer bij de peuters te
vinden. Suzanne blijft wel gewoon verbonden aan team De Wereldboom bij de peutergroep en de BSO.

Onze peutergroep de beste start voor uw peuter
Wij kregen van ouders bij de meekijkochtenden te horen dat het zo prettig is om zelf te kunnen ervaren wat er nu
precies gebeurt tijdens een ochtend op onze peutergroep. Ook gaven ze aan dat ze zich verbazen over hoeveel de
peuters bij ons leren en wat ze allemaal krijgen aangeboden. Ze gaven ons ook mee dat het mooi is om zelf te kunnen zien met hoeveel plezier hun kind speelt en tevens te merken dat hun kind zich zo thuis voelt op onze peutergroep. Daarom willen wij deze mogelijkheid ook aan nieuwe ouders aanbieden, zodat ook u dit kan zien en ervaren.
Als u erover nadenkt om uw peuter de ontwikkelkansen van onze peutergroep te bieden, kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een meekijkochtend. Leuk voor uw kind en waardevol voor u.
Wij hebben een uitgebalanceerd educatief programma, voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, waarbij spelend
leren voorop staat. Kinderen spelen, leren en ontwikkelen. We bieden o.a. peutergym en Engelse les aan. Een van de
belangrijkste pluspunten voor kinderen die onze peutergroep bezoeken is de naadloze overgang die we creëren naar
groep 1 van de basisschool middels het peuter-kleuteratelier. Tijdens dit peuter-kleuteratelier genieten de oudste
peuters samen met de jongste kleuters gedurende 2 ochtenden per week een gezamenlijk programma. Onze ervaring
is dat kinderen hierdoor huppelend en vol zelfvertrouwen de overstap maken naar de basisschool wanneer ze 4 jaar
worden.
Samen hebben de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de onderbouw heel veel expertise in huis om zo
uw kind de beste begeleiding te geven.
Bovendien hebben we, vanwege de samenwerking met basisschool De Wereldboom, een aantrekkelijk aanbod. Bij
afname van minimaal 2 peuterochtenden ontvangt u de derde peuterochtend gratis. Wilt u een keertje langskomen
op de groep of kent u iemand die interesse heeft? Dan kunt u contact opnemen met onze peutergroep op De Wereldboom wereldboom@detivoli.nl of bel in de ochtend naar 0114-760150 voor een vrijblijvende afspraak.

Nieuws van BSO De Tivoli De Wereldboom
Op 26 juni is het weer zover… en vieren we Modderdag in de natuurspeeltuin bij het Braakmanbos. Als uw kind zin heeft om moddertaarten te
bakken, over de modderglijbaan te glijden en te struinen in de natuur
dan kunt u uw kind hiervoor opgeven. Deze dag is van 13.00 tot 17.30 uur op
woensdag 26 juni bij onze BSO. Voor vervoer, eten en drinken wordt gezorgd.
Iedere donderdag trekken we erop uit naar onze Tivoli tuin, graag
hiervoor uw kind passende kleding meegeven of aandoen, dank u wel.
Voor meer info over onze 250m2 tuin:
https://www.detivoli.nl/nieuws/de-tivoli-tuin
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Nieuws van BSO Foxkidz De Wereldboom
Weer een maand voorbij met veel zomerse dagen. Dus hebben we weer lekker veel buiten gespeeld.
We hebben heel wat speurtochten gedaan. Van het zoeken naar een banaan tot zelfs een spelletjes parcours.
We hebben een kunstworkshop gehad waarbij de kinderen een heuse van Gogh hebben nageschilderd.
Ook zijn we vorige maand gezellig bij kinderopvang De Tivoli gaan spelen. De kinderen hebben genoten van
het buitenspelen en hebben mooie dieren en bloemen gemaakt van wc-rollen.
De moestuin van Foxkidz is weer gevuld met allerlei lekkers waar we natuurlijk lekker van gaan proeven
als alles voldoende is gegroeid.
De bootcamp is verzet en staat voor 14 juni op de planning.
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Data
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

03
04
04
04
06
07
07
07
08
09

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Medezeggenschapsraad, aanvang 19.30 uur
Cultuurmenu groepen 3 en 4—Kunst in de klas
Schoolfoto’s gaan mee naar huis
Suikerfeest
Peuterspeelzaal naar De Blaauwe Hoeve
Schaaktoernooi Leonardo Hulst & Terneuzen, locatie Hulst
Talentenmiddag groepen 5 t/m 8
Uiterste datum betaling schoolfoto’s
Schaaktoernooi Gouda, Nederlands kampioenschap, Leonardo—I
Eerste Pinksterdag

Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

10
10
11
11
12
13
15
15
16

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Tweede Pinksterdag (psz & basisschool gesloten)
Eerste Heilige Communie viering Basiliek, Hulst
Coleur locale, vrije dag voor kinderen basisschool, psz wel geopend
Start wandel4daagse, start De Wereldboom, locatie Tabakstraat
Afsluiting project Leonardo, Leonardo Da Vinci
Cultuurmenu groepen 1-2, Cirkanto
Schaaktoernooi Gouda, Nederlands kampioenschap, Leonardo—II
Vormsel viering, basiliek Hulst
Vaderdag

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

20
20
20
21
21

juni
juni
juni
juni
juni

Activiteitencommissie
Rapport II mee naar huis
Infoavond Leonardo / Novilo, De 7 uitdagingen, De Wereldboom
Schoolreis groepen 1-2, Speelboerderij De Pierewiet in Nieuwvliet
Schoolreis groepen 3 t/m 7, De Beekse Bergen

Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24
24
24
25
26
27
28

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Oudergesprekken groepen 1 t/m 8
Veilig naar school route Reynaertcollege, groep 8
Kennismakingsavond Reynaertcollege nieuwe brugklassen
Infoavond Leonardo / Novilo, Executieve functies, De Steiger
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige GGD, 11.30-12.30 uur
Oudergesprekken groepen 1 t/m 8
Juf Simone en juf Stephanie vieren hun verjaardag in de klas

Maandag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

01
03
03
04
04
05

juli
juli
juli
juli
juli
juli

Presentatie leerlingen Zeeuwse Muziek School, gitaar, Tabakstraat
Spelletjesochtend groepen 1 t/m 8 en peuters
Eindfeest groep 8
Studiemiddag leerkrachten
Start vakantie groepen 1 t/m 8 om 12.00 uur
Peuterspeelzaal geopend

