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Nieuwsbrief 4 & 5          December 2020 & januari 2021 
 

 

Nieuws vanuit  

De Kleine Wereld 
 

 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 
En dan is het jaar 2020 ineens bijna voorbij... Wat een bijzonder jaar!  
Het eerste woord wat in mij opkomt bij het jaar 2020 is ‘corona’.  
Dat zal u vast niet vreemd in de oren klinken. Als ik dan even 
doordenk, denk ik ook aan: 
* Samen: samen zijn we dit jaar doorgekomen, Samen hebben we 
onze schouders eronder gezet om het onderwijs voor onze kinderen 
in stand te houden. Team, ouders en kinderen. 
*Verdraagzaamheid: accepteren dat alles anders is. 
*Vertrouwen: in elkaar. Ook op momenten dat het moeilijk is.  
*Onderwijs: Dit is waar wij als team steeds de focus op hebben 
gehad. We hebben ons niet laten afleiden door corona. We hebben 
doorgezet. Vanuit liefde voor onderwijs en voor de kinderen.  
Fantastisch toch dat je aan zo’n bevlogen team leiding mag geven 
als directeur? Fantastisch toch dat jullie kinderen elke dag in warme 
handen komen? 
 
Laat ik ook het woord vieren niet vergeten. Morgen, op 4 december 
vieren we het magische Sinterklaasfeest met de kinderen in een 
prachtig versierde school.   
Na het vertrek van Sinterklaas zal De Kleine Wereld omgetoverd 
worden in kerstsferen. Een tijd van gezellig samenzijn, waarbij we 
met de kinderen stilstaan bij wat we allemaal hebben en wat we voor 
een ander kunnen doen. Op vrijdag 18 december vieren we het 
Kerstfeest in de klassen met een heerlijk Kerstontbijt.  
Daarnaast hopen wij u als ouder te ontmoeten tijdens de 
koffieochtend of gewoon even aan het hek. Om elkaar fijne dagen te 
wensen. Ook alvast via deze weg: 
 
Het team van De Kleine Wereld wenst u fijne feestdagen toe en een 
gezond en Gelukkig Nieuwjaar!   
 
 
Hartelijke groet, namens het team,   
Judith Heijmans 
Directeur de Kleine Wereld   

 

Data om te onthouden 

2-12-2020 

Plusgroep 

4-12-2020 

Sinterklaas op school 

9-12-2020 

Plusgroep 

16-12-2020 

Plusgroep 

18-12-2020 

Kerstontbijt 

School om 12 uur uit 

19-12-2020 

Kerstvakantie t/m zondag 3 
januari 2021 

4-1-2021 

Studiedag, alle kinderen vrij 

 

Elke woensdag: Koffie to Go!  
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  Nog meer belangrijk nieuws 

Beweeg je fit gaat weer starten. 

Beweeg je fit is een beweeg programma voor kinderen die 
moeite hebben met bewegen en/of een overgewicht 
hebben.  
De bedoeling is dat ze weer plezier krijgen in bewegen door 
sport en spel. Er is aandacht voor gezond eten en drinken.  
Het programma is in samenwerking met de kinder 
fysiotherapeut en kinderdiëtiste en sportdocent.  
De groep is  voor kinderen  van ongeveer 5-8 jaar.  
We starten woensdag 6 januari   16.15-17.00.  Sportzaal in 
Hatert, 
Voor informatie en aanmelden bel of mail naar Margriet 
Hunik, Schoolverpleegkundige  
mhunik@ggdgelderlandzuid.nl 
0651311187 
 
Kerstviering de Kleine Wereld 2020 
 
Beste ouders, 
 
Dit jaar kan het Kerstdiner, zoals we dat op de Kleine Wereld 
gewend zijn, als gevolg van het coronavirus helaas niet 
doorgaan. Wij vinden dit ook erg jammer. In plaats daarvan 
zullen wij dit jaar een sfeervol Kerstontbijt organiseren! Dit zal 
plaatsvinden op vrijdagochtend 18 december. Meer 
informatie over de Kerstviering dit jaar krijgt u in de 
ouderbrief die binnenkort verstuurd zal worden.  
 
Vriendelijke groet van de Kerstcommissie 
 

 

         2020: een jaar om nooit te vergeten!              
 

 

 

 

 

 

In de buurt 

 

   

Belangrijke 
mededeling van de 
wc-piet 
 
Laatst wilde ik naar de wc, 
Ik moest heel nodig! 
Maar het zat me niet mee… 
 
Ik kwam op de wc en wat zag 
ik daar: 
De wc was verstopt én er was 
geschreven op de deur… 
Dat vond ik echt héél naar!  
 
Lieve kinderen,  
Naar de wc gaan is nodig, ja 
dat moet 
Maar als je dat doet, doe dat 
dan goed.  
 
Schrijf niet op de deur 
En wees zuinig met papier 
Dan kom ik vast en zeker nog 
een keer hier!  
 
Groetjes van de wc-piet 
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Ouderportaal SchouderCom 

In januari starten we met het ouderportaal SchouderCom. 

Wat is SchouderCom? 

SchouderCom staat voor school & ouders. SchouderCom is een app, een beveiligde 
omgeving, waarin we met u als ouder gaan communiceren. U kunt dan denken aan 
bijvoorbeeld: klassenberichten, nieuwsbrieven, intekenen voor oudergesprekken, etc.  

In januari ontvangt u meer informatie over het installeren van de app en hoe deze te 
gebruiken. Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op de website:  

https://www.schoudercom.nl/ouders/ 

 

Activiteiten in januari 

Gezien de coronaomstandigheden wachten we af of de activiteiten in januari doorgang 
kunnen vinden. Begin januari ontvangt u een overzicht wanneer er meer bekend is.  

   
 
 


