
     
 

Nieuws vanuit De Kleine Wereld 

Juli / Augustus/September 2022 
 

Beste ouders/ verzorgers,  
 
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met wat info voor begin schooljaar. We 
kijken terug op een mooi schooljaar. Laten we het jaar in vogelvlucht nog eens doorlopen. 
In september begonnen we met een fijn kamp voor de groepen 6,7,8. Daarmee zorgen we dat 
we in verbinding blijven en komen aan de start van een nieuw schooljaar. Er was een echte 
rage: stepjes. Alle kinderen scheurden met de stepjes over het plein en we hadden een heuse 
step-parkeerplaats in onze school. Bij onze school plantten we een klein bos en werd er een 
buitenlokaal gerealiseerd. Zo leren we veel over de natuur en leren we ons verantwoordelijk 
te voelen voor de natuur en onze omgeving. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober lazen 
we erop los en hielpen we meester Roeland met 
het nadenken over wat hij wil worden later. Er zijn 
veel leuke uitjes en excursies georganiseerd. De 
Plusgroep ging naar het bevrijdingsmuseum, groep 
5 naar de Historische Tuin, de kleuters gingen naar 
de bios en nog veel meer! We houden ook van 
lekker en gezond eten. Dat deden we tijdens het 
nationaal schoolontbijt en ons kerstdiner. We 
houden van gezond zijn en daar hoort bewegen 
bij! Dus renden we tijdens de Santa Run heel hard 
om geld in te zamelen voor ons groene 
schoolplein dat in februari werd aangelegd. 
Inmiddels wordt er veel gespeeld in onze speeltuin 
en zien we kinderen floreren en groeien. We 
hebben hard gesport tijdens de Koningsspelen en 
het Schoolvoetbaltoernooi en hebben we genoten 
tijdens onze schoolreis. Op die manier voelen we 
ons verbonden en zijn we lekker actief. We 
hadden ook weer een vrolijk carnaval met een 
echte prins en prinses en leerden heel veel over 
positief met elkaar omgaan in onze Vreedzame 
School.   
We stonden in het NRC, waren te zien op 
TVGelderland en in De Gelderlander en de Heistal, 
kregen bezoek van de wethouder en de bekende 
schrijver Adriaan van Dis èn maakten we vrolijke 
vlogs.  
 
  



Op die manier kon iedereen meegenieten van wat een fijne school De Kleine Wereld is en hoe 
we steeds aandacht hebben voor onze vier kernwaarden: verantwoordelijkheid, betrokkenheid, 
floreren, in verbinding zijn. 
 
Volg ons op Instagram en Facebook om niks van al deze leuke en waardevolle activiteiten te 
missen! 
 
Bedankt voor uw betrokkenheid in het afgelopen fijne schooljaar, een fijne vakantie en tot 29 
augustus! 
 
Hartelijke groeten van Judith, Sandra en Geesje 
Managementteam Bs De Kleine Wereld 
 
 
 
Data om te onthouden: 
      
 

7 juli Doordraaiochtend groep 2 naar 3 

9 juli  Offerfeest 

12 juli  Afscheidsavond groep 8 

13 juli  koffieochtend en Uitfietsen groep 8 

14 juli  Doordraaiochtend alle groepen. Groep 8 vrij 

15 juli  Groep 8 vrij  
11.50 groep 1 vakantie 
12 uur uitglijden kinderen die naar groep 3 gaan,  
12 u school uit, zomervakantie.  

18 juli t/m 26 augustus
  

Zomervakantie 

 
Nieuwe schooljaar: 
29 augustus    School begint weer, deze week hoofdluiscontroles 
12 september    informatiemiddag gr 4 t/m 6, 13.15-14.15 uur 
13 september    informatiemiddag gr 7 & 8, 13.15-14.15 uur 
14 september    informatiemiddag gr 1 t/m 3, 13.15-14.15 uur 
26 september    kamp gr 6 
27 september    kamp gr 7 
28 september    kamp gr 7 en 8 
29 en 30 september   kamp gr 8 
 
 
 

Laatste keer koffie to Go van dit schooljaar! 
 

Komt u aanstaande woensdag, van 8.30 tot 9.00 uur voor een fijn 
ontmoetingsmoment naar de koffieochtend op het plein?  
 
 

 

 



Medewerkers die de school gedag zeggen: 
 

 
Bij de foto: In 1999 startte ik als jonge juf van een groep 8 met 32 kinderen.  

In 2022 neem ik met veel jaren ervaring en prachtige herinneringen afscheid.  

 

Beste ouders en verzorgers van De Kleine Wereld, 

 

Twee weken geleden werd ik 46 jaar. Volgende week neem ik afscheid van De Kleine 

Wereld. Ik heb hier 23 jaar gewerkt. De helft van mijn leven! En wat héb ik dat met veel 

plezier en liefde gedaan. Altijd heb ik mijn best gedaan de kinderen veel te leren en plezier 

te laten hebben op school. Samen lachen vind ik een van de fijnste dingen aan het werken 

met kinderen. Samen zingen, samen tekenen en praten over de wereld en het leven. Ik ga 

dat enorm missen. Ik ga ook het contact met ouders missen. Het samen met de ouders 

zorgen voor een goede ontwikkeling van de kinderen vond ik fijn en belangrijk. Sommige 

kinderen die ik in de klas had, brengen nu hun eigen kind naar De Kleine Wereld. Dat is echt 

bijzonder. Als leerkracht ben je belangrijk voor kinderen. Mijn doel is altijd geweest dat 

kinderen 's morgens opstaan en zín hebben om naar school te gaan. Omdat ze een 

leerkracht hebben die er óók zin in heeft. Zín om hen dingen te leren en zín om er voor de 

groep te zijn. Een jaar geleden begon ik mijn eigen bedrijf. Daar ga ik vanaf de zomervakantie 

fulltime mee aan de slag. Met mijn bedrijf help ik leerkrachten en teams om zín te hebben in 

hun werk, nóg betere leerkrachten te worden en nóg meer plezier te krijgen in hun werk. 

Samen kijken naar hoe mooi het vak is en zien hoe belangrijk je als leerkracht bent voor 

kinderen en ouders.  

Alle grote en kleine mensen van De Kleine Wereld zitten in mijn hart. Voor altijd. Bedankt 

voor alle mooie jaren. Tot ziens! Hartelijke groeten van Geesje Gerretsen 

 

 

 

 
 
 
 
 



Lieve ouders, verzorgers en kinderen van De Kleine Wereld, 
 
Zoals jullie al weten ga ik volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan. Ik ga werken op de 
Boomgaard. Na ongeveer 13 jaar gewerkt te hebben op de Kleine Wereld is het tijd voor iets nieuws.  
Deze beslissing ging niet vanzelf, want het is hier heel leuk! Ik werk hier nog steeds met veel plezier! Ik 

heb er zelfs de ware liefde gevonden. Hoe bijzonder is dat 😉 
 
Ik wil dan ook alle ouders en verzorgers bedanken voor alle leuke, grappige, lieve, soms ontroerende 
en soms ook hele pittige gesprekken. Ik heb ervan genoten! Bedankt voor het vertrouwen dat ik kreeg 
om de juf van jullie zoon/dochter te mogen zijn.  
 
Maar het allerliefste wil ik alle lieve kinderen bedanken! Het was gezellig en fijn om jullie juf te mogen 
zijn! 
 
Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie! 
Liefs juf Romy 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn plannen voor komend schooljaar zien er wat anders uit dan 
verwacht. In de zomervakantie heb ik een mooie reis gepland naar Zuid-
Amerika. Ik start in Ecuador en waar ik daarna heen ga dat zie ik daar 
allemaal. Het plan is om een half jaar weg te blijven en te zien wat er op 
mijn pad komt.  
Dat betekent dat ik na 4 hele leuke jaren op de Kleine Wereld de school 
ga verlaten. Ik vind het heel jammer want ik heb het altijd heel fijn 
gehad op de Kleine Wereld. Ik heb genoten van de kinderen, het 
gezellige team en de mooie school. Ik wens iedereen een heel sportief 
en gelukkig leven toe en wie weet zien we elkaar weer in de toekomst. 
 
Sportieve groetjes, 
Manon Goosen 
 
 
Lieve allemaal, 
 
Ik heb maar een jaar bij De Kleine Wereld gewerkt, maar ik heb hier ontzettend veel geleerd en met 
heel veel plezier gewerkt. Ik kan wel stellen dat dit schooljaar kort maar krachtig was. Ik ga de 
leerlingen van groep 4 en 5 heel erg missen, maar ik kom zeker nog eens langs om te kijken hoe het 
met ze gaat. Het leukste vond ik om aan de 'gewone' lessen een andere draai te geven. Zoals een 
Spellingsbuitenles of experimentjes doen tijdens een aardrijkskunde- of geschiedenisles. Het 
enthousiasme van de kinderen geeft mij ontzettend veel voldoening en laat mij er telkens aan 
herinneren waarom juf zijn zo'n mooie baan is. Ik wil de ouders en het team heel erg bedanken voor 
de prettige samenwerking, want ook van jullie heb ik veel geleerd. Ik heb hier een fantastisch jaar 
gehad!  
 
Veel liefs, 
 
Juf Lisa 

  



WELKOM NIEUWE MEDEWERKERS: 
 
Dag ouders van De Kleine Wereld, 
 

Een bekend maar toch onbekend gezicht!  Na 2 coronajaren 
waarin we elkaar weinig hebben kunnen zien op de Kleine 
Wereld wil ik me graag alsnog aan jullie voorstellen. Mijn naam 
is Imke Visser, ik ben 28 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik werk 
inmiddels al 2 jaar als leerkrachtondersteuner bij de Kleine 
Wereld. Eerst bij groep 3, nu bij groep 4. Aankomend jaar zal ik 
juf Marike 3 dagen gaan helpen bij groep 2-3. Ik zal juf Marike in 
en buiten de klas helpen op momenten dat dit nodig is.  
 
Naast mijn werk volg ik een studie om leerkracht te worden. Ik 
zal mijn laatste stage 2 dagen bij groep 2-3 lopen. Ik ben dus 5 
dagen betrokken bij de nieuwe groep 2-3. Ik kijk er naar uit om 
de kinderen te leren kennen en les te geven! 
 

Niet alleen werk en studeren houden mij bezig. Zo sta ik elke week 2 keer op het hockeyveld, 
volg ik bootcamp-trainingen en ga ik graag wandelen. Ook breng ik graag tijd met vrienden 
en familie door. Mochten jullie nog vragen voor mij hebben kunnen jullie altijd naar me toe 
komen.  
 
Tot snel op de Kleine Wereld! 
 
Beste allemaal, 

Aankomend jaar kom ik de gymlessen en buitenschoolse 
sportactiviteiten verzorgen op de Kleine wereld. Ik heb veel 
zin om aan de slag te gaan en er fijne lessen van de maken 
met de leerlingen! 
Even wat over mijzelf: 
Ik ben Noortje van ’t Hullenaar en sinds kort ben ik 
afgestudeerd aan de academie voor lichamelijke opvoeding. 
Ik ben 21 jaar oud en al mijn hele leven woonachtig in 
Nijmegen. Super fijn dat ik dus ook lekker dichtbij de school 
woon. Op mijn opleiding heb ik mij vooral gefocust op het 
(speciaal)basisonderwijs. Toen ik klaar was wist ik ook dat ik 
graag in het basisonderwijs wilde gaan werken.  
Zelf vind ik het natuurlijk ook leuk om sportief bezig te zijn. 
Ik hockey fanatiek, boks vaak, heb dit jaar geleerd om te 

snowboarden en vind het heerlijk om te surfen. Stilzitten is dus niks voor mij 😉.  
Als gymdocent vind ik het belangrijk dat het bewegingsonderwijs toegankelijk is voor 
iedereen. Ieder kind moet op zijn eigen niveau kunnen bewegen en zo zichzelf kunnen 
ontwikkelen. Ik wil de leerlingen motiveren om te bewegen binnen en buiten de gymlessen. 
De gymlessen zijn de eerste stap richting een leven lang bewegen met plezier. Als leerlingen 
hun best doen, met veel plezier bewegen en zichzelf hierdoor ontwikkelen ben ik al erg 
tevreden. 
Ik hoop jullie volgend schooljaar snel een keer tegen te komen om zo elkaar te leren kennen. 
Voor nu alvast een fijne vakantie en tot ziens!!  
  



Mijn naam is Kelly Penterman en ben 38 jaar.  
 
De meeste van jullie zullen mij vast wel al kennen als 
"een bekend gezicht van school". Ik ben namelijk moeder 
van twee oud-leerlingen, en de afgelopen twee jaar 
werkzaam geweest als stagiaire en als 
leerkrachtondersteuner op Basisschool De Kleine 
wereld.  
 
Afgelopen week heb ik mijn diploma behaald en zal 
daarom het komend schooljaar als leerkracht werkzaam 
zijn. Dit zal zijn op de woensdag en donderdag in groep 8 en op de vrijdag in groep 
5.  
  
Zijn er vragen of is er behoefte aan een gesprek, dan ben ik altijd bereikbaar via 
schoudercom of van woensdag t/m vrijdag op het plein.  
 
 
Graag tot ziens! 
 
 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Kim van Koolwijk en ik ben 37 jaar. 
Voor de meeste zal ik geen onbekend gezicht zijn, want ik ben al een 
aantal jaren in allerlei rollen aanwezig op school. 
Afgelopen jaar heb ik in de (lees)ondersteuning gewerkt. 
Ook komend jaar zal ik actief zijn in de ondersteuning. Daarnaast ga ik 
mijn afstudeerstage van de Pabo in groep 6 doen. 
Komend jaar ben ik ben ik dus bijna elke dag op de Kleine Wereld te 
vinden. 

Mocht je vragen hebben, kun je me altijd aanspreken. 
Ik heb veel zin om weer met de kinderen van de Kleine Wereld aan de slag te gaan! 
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kim van Koolwijk 
 
Bericht van Margriet Hunik, Jeugdverpleegkundige JGZ/GGD 
 
Beste ouders, 
In het nieuwe schooljaar is mijn eerste werkdag hier op de Kleine Wereld op woensdag 21 
september. U bent dan weer van harte welkom op mijn spreekuur van 8.15 tot 9.15 uur. 
Ik zal aanwezig zijn op de EVEN weken in het schooljaar. 
  
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en tot in het nieuwe  schooljaar. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Margriet Hunik , Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar 
Wijk Hatert Nijmegen / Werkdagen:di-woe-do-vrij 
0651311187   /088-1447111 



Schoolgidsartikel JGZ voor de basisschool 

__________________________________________________ 
 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling 

en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die 

gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten en logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ 

beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van 

ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.  

 

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar 

(niet voor scholen in de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen) 

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de 

klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en 

taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. 

Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.  

 

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar 

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een 

gezondheidsonderzoek.  

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor 

te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een 

algemeen gesprek, meet en weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind 

goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als 

daar een reden voor is.  

Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en 

wegen gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente 

dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur 

van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het 

moment dat de uitnodiging is ontvangen. 

 

Liever geen onderzoek? 

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  

 

Mijn Kinddossier 

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  

In Mijn Kinddossier: 

- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind; 

- kunnen ouders afspraken bekijken; 

- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  

Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. 

 

Inentingen voor kinderen van 9 en 10 jaar  

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).  

In het jaar dat een kind 10 wordt, volgt de oproep voor HPV (humaan papilomavirus) .  

Dit zijn twee prikken met 6 maanden ertussen voor zowel jongens als meisjes. 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/


Meer informatie staat op de website van het RIVM. 

Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te 

halen. 

 

Samenwerking 

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil 

bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met kind en ouders. Samen bekijken 

we wat de juiste hulp is. 

 

Vertrouwenspersoon 

(alleen plaatsen als school een contract heeft afgesloten met de GGD voor inhuur van de 

EVP) 

De school beschikt over een interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon 

is het eerste aanspreekpunt voor zorgen en klachten over grensoverschrijdend en 

ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, geweld, 

discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie en radicalisering. De interne 

vertrouwenspersoon kan ter ondersteuning een externe vertrouwenspersoon van de GGD 

raadplegen. Ook ouders mogen contact opnemen.  

 

Contact en bereikbaarheid 

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een 

afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is 

bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 

144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

Meer informatie 

 Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie 

over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de 

gezondheid van kinderen te vinden. 

 Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over 

ons privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. 

 Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om 

aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt 

bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, 

alcohol en vriendschappen/relaties.  

 

 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/plan-je-vaccinatieafspraak/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/


 

 
 



 


