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Nieuwsbrief 3                                        November 2020 
 

 

Nieuws vanuit  

De Kleine Wereld 
 
 
 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De herfstvakantie is alweer achter de rug. Wij hopen dat u samen 
met uw kinderen heeft genoten van een ontspannen en gezellige 
week!  

 
In deze nieuwsbrief vindt u al een aantal activiteiten m.b.t. het 
Sinterklaasfeest in december. Deze periode tot aan de Kerstvakantie 
zal dan ook een tijd zijn waarin de nadruk ligt op samen vieren. 
Daarmee bedoel ik niet alleen het Sinterklaas- en Kerstfeest. We 
vieren ook de groei die elk kind doormaakt bij ons op school. Elk kind 
op zijn of haar eigen manier!  
Niet voor niets vindt in november de 1e ronde rapportgesprekken 
plaats. Een waardevol moment waarin wij als school, samen met u 
als ouder, de ontwikkeling van uw zoon/ dochter bespreken. 
Samenwerken met u vinden wij erg waardevol, omdat u uw kind het 
beste kent.   
Hoe wij deze gesprekken voeren in Coronatijd leest u verderop in 
deze nieuwsbrief. 

 
 

Hartelijke groet, namens het team,   
Judith Heijmans 
Directeur de Kleine Wereld   

   

 

 

 

 

Data om te onthouden 

4-11-2020 
Plusgroep  

6-11-2020 

Nationaal Schoolontbijt 

6-11-2020 
Week van de Mediawijsheid 

11-11-2020 
Plusgroep 

13-11-2020 

- 2e Leerlingenraadvergadering 

- 1e Rapport mee naar huis 

16-11-2020 
Week van de 
rapportgesprekken 

18-11-2020 
Plusgroep 

25-11-2020 
Plusgroep 

26-11-2020 
Schoen zetten voor 
Sinterklaas 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Rapportgesprekken in coronatijd 

Gezien de coronaomstandigheden en de maatregelen waar wij rekening 
mee houden, is er een wijziging m.b.t. de planning van de 
rapportgesprekken. 

Op vrijdag 13 november gaat het 1e rapport mee naar huis. 
De gesprekken worden door de leerkrachten gepland tussen 16 en 20 
november. We verspreiden de gesprekken dus over 1 week. We gaan uit 
van middagen tot 18.00 uur, daarmee komt de avond van 17 november 
te vervallen. U ontvangt via de leerkracht een uitnodiging met daarop 
datum en tijd. Uitgebreidere informatie volgt via een mail. 

Alvast bedankt voor uw begrip!  

Sinterklaas 

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. De Sint en Pieten zijn 
onderweg naar Nederland. Op 26 november zetten we allemaal onze 
schoen op school. Op 4 december zal Sinterklaas een bezoek brengen 
aan De Kleine Wereld. Alles is dit jaar anders, maar wij maken er weer 
een prachtige dag van met team en kinderen. Wij houden het 
Sinterklaasjournaal goed in de gaten. Doen jullie dat ook? 

Nieuws vanuit de Plusgroep 

In de plusgroep doen we heel veel met proefjes, geschiedenis etc. Vorig 
jaar hebben wij bijvoorbeeld dieren workshops gekregen. We hebben 
toen uitleg gekregen over hoe sommige dieren zich gedragen of waar ze 
het liefst wonen. Je kreeg sommige dieren ook zelf te zien. En je kreeg 
ook een slang om je nek heen en een spin in je hand.  

We kregen ook scheikunde waarbij we de PH hebben gemeten van 
verschillende vloeistoffen.  

Maar toen kwam het corona virus (Covid-19) en was er een Lock down. 
En toch hadden we het leuk met de plusgroep. Wij hebben toen 
bijvoorbeeld thuis een reisfolder gemaakt.  En zelfs thuis proefjes 
gedaan. Tijdens die proefjes moest je jezelf ook filmen en opsturen. Het 
is wel fijn om dit soort dingen in deze periode te kunnen doen, want je 
verveelt je ook best wel veel.  

Jammer genoeg konden we de eindpresentatie niet doen. Met de 
eindpresentatie moeten we een boekje maken of een presentatie. Vorig 
jaar ging dat niet door, door Corona, maar het jaar daarvoor hebben we 
bij het grasveldje laten zien hoe je van een ventiel, een kurk, een grote 
colafles, en een pomp een waterraket kan maken!! En dat werd ook 
beloond met een ijsje. 

Van Mohammed groep 7 

 

 

In de buurt 
 
    
   

Belangrijke 
mededelingen 

Warme kleding 

Doordat we goed moeten 
en willen ventileren, 
staan de hele dag de 
ramen open op school. 
Met het koudere weer is 
het daarom fijn als de 
kinderen een extra vest 
of trui op school hebben 
om aan te trekken.  
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Nieuws vanuit de Leerlingenraad 
Hallo, wij zijn Laurence en Darjano van de leerlingenraad.  
Dit jaar kunnen er 3 kinderen gekozen worden om in de leerlingenraad te komen. 
Uit groep 7 & 8 kan er maar 1 kind gekozen worden, omdat de leerlingenraad van vorig jaar hun plannen 
niet kon afmaken. Als je niet gekozen wordt maakt het niets uit, want je kan het kind wat wel in de 
leerlingenraad zit helpen. 
In de leerlingenraad gaat het er vooral om de school nog beter en mooier te maken. 
Vorig jaar probeerden wij een groen schoolplein te krijgen, dat was ons niet gelukt dankzij corona. Nu gaan 
we het opnieuw proberen, dus hopelijk lukt het ons met jullie steun om een groen schoolplein te krijgen!                                                                        
Bedankt voor uw moeite.  

Het Nationaal Schoolontbijt 

Volgende week vrijdag, 6 november, vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats.  
Een mooi moment waarop wij onze kinderen willen leren over het belang van een gezond 
ontbijt. Via de volgende link vindt u informatie over het Schoolontbijt: 

https://www.schoolontbijt.nl/ouders  

Let op: De kleutergroepen hoeven geen bord, beker en bestek mee te nemen. De 
groepen 3 t/m 8 doen dit wel.  

Wij wensen alle kinderen een smakelijk en leerzaam ontbijt toe!   

 

Week van de mediawijsheid 

De Kleine Wereld doet mee aan de week van de Mediawijsheid. Waarom? Omdat we 
het belangrijk vinden kinderen bewust te maken van wat de digitale wereld ze biedt, 
wat het met ze doet en hoe je daar mee om moet gaan.  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 2020) kun jij zelf uitvinden 
hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat 
is voor iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt het zelf in de hand.      

  

Machiel Siegers neemt afscheid van het Sociaal-Wijkteam 
Graag wil ik jullie via deze weg laten weten dat ik een nieuwe baan heb. Ik ga vanaf heden (24-08-2020) 
werken als SMW-er op het Montessori college in Berg en Dal en als Algemeen Maatschappelijk werker in 
Berg en Dal. Dat betekent dat ik ga stoppen als SMW-er op de Kleine Wereld.  
Het werken voor de school als SMW-er heb ik als zeer leerzaam, waardevol en leuk ervaren. Daar hebben 
jullie voor mij aan bijgedragen door jullie laagdrempelige contact, passie voor de kinderen en enthousiasme! 
Mochten we elkaar niet meer zien/spreken wil ik jullie bedanken voor de opgedane contacten en ervaringen 
die we met elkaar hebben opgedaan! 
Inmiddels is er voor Machiel een vervangster gevonden. Bianca van der Pas zal zijn werkzaamheden als 
maatschappelijk werkster overnemen. Hierover volgt later informatie.  
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Ger Kuster neemt afscheid van Kindcampus Grootstal 
Zoals iedereen misschien weet ben ik na ruim 20 jaar gestopt met het 
vrijwilligerswerk op Kindcampus Grootstal. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan 
en kan terugzien op een fijne tijd met kinderen en ouders.  

 
Hierbij wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de mooie knutselwerken, 
kaarten en cadeaus.  

 
Het ga jullie goed!  
Groeten Ger Kuster 
 

Bianca Bolwerk heeft een dochter gekregen 

Op 23 oktober om 23:43 uur is ✨Moïs Heiligers ✨  geboren.  
Omdat Moïs veel te vroeg geboren is, ligt zij nog in het ziekenhuis. Het gaat naar 
omstandigheden gelukkig goed met Bianca en Moïs. 
 
Om bovenstaande reden zal Bianca de komende tijd niet aanwezig zijn als 
kindwerker. Gelukkig hebben we een vervanger voor haar gevonden, namelijk:           
Chinemezu Iheme. Samen met zijn stagiaires: Laila en Fiona, zal het programma 
zoveel mogelijk doorgang krijgen. Fijn!  

 

 

Luis in je haar? Kammen maar! 
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op 
het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze 
kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het belangrijk 
regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de 
behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van 
het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen 
of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of 
knuffels. 

Op onze school controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. 
Helaas is dat nu niet mogelijk. Daarom is het is het belangrijk dat u dit thuis zelf doet.  

Hoe u dit moet doen, vindt u via onderstaande link: 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 
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ANWB Fietsverlichtingsactie 
Samen maken we Nederland veiliger 

Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt wanneer je goede 
fietsverlichting hebt? Toch zet ruim een derde van de fietsers zijn 
fietsverlichting niet aan. Ook dit jaar roepen we heel Nederland op om 
tijdens de donkere dagen een tag te plaatsen met de tekst "Zet je licht aan!". 
Als herinnering aan fietsers om hun licht aan te zetten. En het werkt: 6 op 
de 10 zet z’n licht aan, in plaats van 4 op de 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=oJN4bsG0tzw&feature=emb_logo 

Heb je je fietslampjes aan, dan is de kans dat je betrokken raakt bij een botsing 20% kleiner. Goede reden 
om je aan onderstaande regels te houden: 

• Geel of wit licht voor, rood licht achter. 
• Het licht mag niet knipperen, maar moet recht vooruit of juist recht achteruit schijnen. 
• Losse lampjes mag wel, mits goed zichtbaar geplaatst op je stuur, (rug)tas of op de borst of rug. 
• Ook verplicht: reflectie op de achterkant van je fiets (rechthoekig), en op de trappers en wielen of 

banden. 

Geen kerstboom 

Wat dus niet mag, is je fiets optuigen als een kerstboom, met vrolijk 
gekleurde knipperende lampjes. Losse lampjes vastmaken om je armen 
of hoofd? Niet doen, het kan je een boete opleveren. Waarom is dat zo? 
Je zou denken hoe meer licht hoe beter. Maar zo werkt ons hoofd niet. 
Onze hoofd maakt associaties bij verlichting. Eén lamp in het midden van 
de weg is een motorfiets. Twee witte koplampen is een auto. Een wit 
lampje voor, oranje reflectoren in het midden en een rood lampje achter 
is voor ons hoofd een fiets. Alles wat daarvan afwijkt wordt minder snel 
gezien als een fietsers. 
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