
     
 

Nieuws vanuit De Kleine Wereld 
september/oktober 2022 

 
 
 
 
 

 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Het schooljaar 2022-2023 is van start! Maandag sprongen we met alle kinderen het nieuwe 
schooljaar in. Wat hebben we er weer zin in! Met een tevreden en trotse glimlach loop ik dan 
ook door school. Er is rust, er wordt geleerd en er wordt plezier gemaakt. Wat ons betreft de 
perfecte combinatie om te groeien. Om te groeien als klein én als groot mens op De Kleine 
Wereld. Zowel de kinderen als ons team. Wij leren samen! 
 
Groei vindt plaats binnen een veilig school- en klassenklimaat. Daar besteden we extra 
aandacht aan in de eerste schoolweken, waarin de kinderen en leerkrachten elkaar beter 
leren kennen. Dit doen we vanuit het programma: De Vreedzame School. We stellen school- 
en klassenregels op en spreken af hoe we ons gedragen. Dit allemaal vanuit een positieve 
mindset. De kinderen weten hier thuis vast en zeker al iets over te vertellen en ook in deze 
nieuwsbrief vindt u meer informatie! 
 
Naast het kennismaken met de kinderen, maken we ook graag kennis met u. Dit kan tijdens 
de Koffie-to-go op woensdag. Daarnaast bent u altijd welkom voor een praatje of wanneer u 
vragen of opmerkingen heeft. Via de mail of telefonisch kunt u een hiervoor een afspraak 
maken. 
 
Wij kijken uit naar een mooi schooljaar, hopelijk u ook! 
 
 
Hartelijke groet, namens het team, 
 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 
 
 
 
 
 
 
  



 

Data om te onthouden:   
13 september   informatiemiddag gr 7 & 8, 13.15-14.15 uur  
14 september   informatiemiddag gr 4 t/m 6, 13.15-14.15 uur 
15 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 
    - start Kinderpostzegelactie  
29 & 30 september  kamp gr 8 
4 oktober   gezondheidsonderzoeken GGD 6-jarigen 
5 oktober   - dag van de leraar 
    - start Kinderboekenweek 
    - einde Kinderpostzegelactie 
12 oktober   ouderbijeenkomst peuters/ kleuters 
13 oktober   DKW-theater groep 1 t/m 5 
20 oktober   DKW-theater groep 6 t/m 8 
21 oktober   studiedag: kinderen vrij  
    start herfstvakantie 
31 oktober   weer naar school! 
 
 
Koffie to Go 

Op elke woensdag, van 8.30 tot 9.00 uur, met uitzondering van regen-, 
studie- en feestdagen. 
Een fijn ontmoetingsmoment tussen ouders en school.  
Komt u ook gezellig een kopje koffie of thee drinken? 

 
Leerlingenraad 
Met de leerlingenraad willen we kinderen een stem geven in de school en ze betrekken bij 
processen die rechtstreeks op het onderwijs aan hen van invloed zijn. Aan het begin van het 
schooljaar presenteren de leerlingen van de bovenbouw, die graag in de leerlingenraad zitting 
willen nemen, zich aan hun klasgenoten. Tijdens de jaarlijkse verkiezing wordt de 
leerlingenraad door de leerlingen zelf gekozen. 
Van 10 t/m 20 oktober vindt de campagne en werving voor onze leerlingenraad plaats (groep 
6,7 & 8). De kinderen ontvangen hier via hun leerkracht informatie over.  
  

 
 
 



 

 
 
Vanuit De Vreedzame School: onze kapstokregels 
 

  

  

 
 
Op De Kleine Wereld houden we van lekker duidelijke afspraken en regels. Daarom hebben 
we kapstokregels opgesteld die voor iedereen gelden. Voor de kleine én de grote mensen.  
Daarnaast heeft elke klas ook eigen afspraken en regels opgesteld om ervoor te zorgen dat 
iedereen zich fijn en veilig voelt in de klas. Tijdens de informatiemiddag willen de kinderen u 
hier vast en zeker graag iets over vertellen!  
 
 
 

Noteert u ook de ouderavond over De Vreedzame School in uw agenda? 
Donderdag 20 oktober: van 19.30 – 20.30u. 

 
 
  



 

Informatiemiddagen: save the date!  
Oeps, ook wij maken wel eens een foutje...  
Op de ouderkalender staat voor de groepen 4 t/m 6 de informatiemiddag gepland op de 
maandag 12 september, dit moet echter de woensdag zijn. Excuses voor het ongemak!  
 
Op 13, 14 en 15 september vinden de informatiemiddagen in de groepen plaats.  
Waarom een informatiemiddag? Omdat we de kinderen graag betrekken in wat we allemaal 
doen en waarom we het zo doen. En wie kan het dan ook beter uitleggen dan de kinderen 
zelf?!  Behalve het uur in de klas, ontvangt u ook een boekje met informatie vanuit de 
leerkracht. Zo bent u na deze middag helemaal up-to-date over de gang van zaken in de klas 
en op school! Heeft u daarna nog vragen en/of opmerkingen? U bent altijd van harte welkom.  
 
Nog even de data op rij:  

- Dinsdag 13 september: groep 7 & 8.  
13.15 – 14.15u: in de klas 
14.30 – 15.30u: in de aula (uitleg over het Voortgezet Onderwijs).  
Hier mag uw/ zoon dochter natuurlijk ook bij aanwezig zijn.  
 

- Woensdag 14 september: groep 4 t/m 6.  
13.15 – 14.15u: in de klas.  
 

- Donderdag 15 september: groep 2 / 3 
13.15 – 14.15u: in de klas. 
 

- Donderdag 15 september groep 1 / 2  
Behalve deze middag zal er ook ruimte komen om op andere dagen mee te kijken in 
de kleuterklas. Dit vanwege de drukte voor de jongste kinderen wanneer alle ouders 
tegelijk zouden komen. U ontvangt hier meer informatie over via juf Kim. 
 
 

Kamp 
YES! In week 39 gaan de groepen 6, 7 en 8 op kamp. 

We gaan aan het begin van het jaar op kamp om elkaar goed te leren kennen. De 
leerkrachten en leerlingen maken samen van alles mee tijdens het kamp en dat zorgt voor 
een fijne band in de rest van het jaar. 

De nodige informatie over het kamp ontvangt u via de leerkracht van uw kind(eren).  

 



 

 
 
De lunch- en traktatiekaart: dit mag er gegeten en gedronken worden 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Meester Brian stelt zich voor 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Wellicht dat jullie mij al eens over het schoolplein hebben 
zien lopen, maar ik wil mijzelf graag toch nog even 
voorstellen. Mijn naam is Brian Janssen en ik ben dit 
schooljaar, in ieder geval tot aan de kerst, de leerkracht 
van groep 5. Na jaren in het speciaal onderwijs te hebben 
gewerkt, was het voor mij tijd om een volgende stap te 
maken. Deze stap maak ik nu op De Kleine Wereld. De 
eerste weken heb ik als zeer positief ervaren en dat is een fijne start. Ik vind communicatie 
tussen leerkracht en ouders erg belangrijk dus mochten er vragen zijn, stel ze vooral.  
 
Met vriendelijke groet, Brian Janssen.  
 

Juf Daphne stelt zich voor 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Daphne Bernts, 
vierdejaars student PABO op de HAN in Nijmegen. Dit schooljaar zal 
ik tot aan de herfstvakantie iedere maandag en dinsdag stage lopen 
bij meester Brian in groep 5 en na de herfstvakantie zal ik ook op de 
woensdag aanwezig zijn. Ik hoop en verwacht een leuke en leerzame 
tijd te hebben. Ik heb er in ieder geval veel zin in! 
Mochten jullie nog vragen hebben, stel deze dan gerust!  
 
Met vriendelijke groet, Daphne Bernts.  

Juf Anke stelt zich voor  

Beste ouders/verzorgers van groep 4, 

Mijn naam is Anke Lucassen. Ik ben 41 jaar oud en ik woon in 
Nijmegen. 
Ik hou van wandelen, fietsen en sinds kort heb ik mijn eigen sup en ga 
ik graag het water op om mooie plekken te ontdekken. 
Dit jaar ben ik nieuw bij Stichting St. Josephscholen en zo ook ben ik 
nieuw hier op De kleine wereld. Ik ben een ervaren leerkracht en heb 
onder andere gewerkt in het Speciaal Basisonderwijs, in het Regulier 
Onderwijs en in het Speciaal Onderwijs. Ook heb ik vaker groep 4 

gedraaid. En weet ik wat jullie kinderen dit jaar allemaal gaan leren. Vol enthousiasme ben ik 
gestart de afgelopen 2 weken om de klas vorm te geven en heerlijk te gaan werken met jullie 
fantastische kinderen. We gaan er een leuk, leerzaam jaar van maken! 
Mocht u vragen hebben of wilt u mij spreken, dan maak ik daar graag tijd voor. Spreek mij in 
de middag op het schoolplein gerust aan. Of vraag een afspraak via Schoudercom. 
 
Tot ziens! Een vriendelijke groet, Anke Lucassen. 



 

Kinderpostzegelactie  
Van 28 september t/m 5 oktober doen onze groep 7 & 8 mee aan de jaarlijkse 
Kinderpostzegelactie. 
 
U kunt in deze week dus kinderen van onze school aan uw deur verwachten voor de verkoop 
van postzegels, kaarten en nog veel meer. Doet u mee?!  
 
Dit jaar staat het volgende goede doel centraal: 
 
Geef kinderen wind mee: Ieder kind met een vrij hoofd naar school 
Steeds meer kinderen staan mentaal onder druk. Ze hebben zo veel zorgen aan hun hoofd dat 
ze vastlopen op school. Concentreren lukt niet meer, het zelfvertrouwen krijgt een knauw en 
prestaties zakken in. Het lukt ze niet het beste uit zichzelf te halen. 
De oorzaken daarvoor zijn divers. De gevolgen van de pandemie en de snel veranderende 
wereld spelen een rol. Maar ook de persoonlijke situatie van kinderen is van invloed, zoals 
armoede of ouders met ernstige problemen. Als een kind dan ook nog eens weinig steun krijgt 
in de omgeving, kan de situatie heel nijpend worden. 
Kinderpostzegels geeft kinderen wind mee en maakt het mogelijk dat zij hun ontwikkeling 
weer goed oppakken. Dat doen we niet alleen, maar samen met tienduizenden kinderen. Want 
kinderen willen elkáár helpen. Dankzij hun onstuitbare energie maken we bijzondere impact. 
 
Op de website van de Kinderpostzegels vindt u welke 
projecten worden ingezet om dit doel te behalen: 
https://scholen.kinderpostzegels.nl/leerkrachten/projecten 
 

 
Kinderboekenweek  
De Kinderboekenweek loopt dit jaar van 5 t/m 16 oktober. 
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het 
strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje 
maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken 
en te doen. 
 
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op 
avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in 
informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen 
of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar 
buiten. 

 
 
De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! 
Op 9 september, vandaag dus, gaat de video van Kinderen van 
Kinderen in première: 
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ouderbijeenkomsten ouders peuters en kleuters 
Op woensdagochtend 12 oktober om 8.45 uur wordt er een ouderbijeenkomst voor ouders 
van peuters en kleuters georganiseerd. In deze bijeenkomst willen wij uitleg geven over het 
werken in de peuter – en kleutergroepen. Heeft u n.a.v. de informatiemiddag nog vragen of 
wilt u meer weten dan bent u van harte welkom. 
Anita Schiks (Binkracht10) is bij deze bijeenkomsten ook aanwezig. Mocht u vragen hebben 
over activiteiten in de wijk, opvoedvragen of adviezen dan kan zij met u meedenken. 
 
Hopelijk zien wij jullie op woensdag 12 oktober om 8.45 uur! 
  
 
DKW-theater 
Heeft u het al gezien op uw kalender? Op 13 en 20 oktober hebben we weer DKW-theater!  
Tijdens een DKW-theater laat een klas zien wat ze hebben geleerd en wat hun talenten zijn.  
U bent als ouder van harte uitgenodigd om uw kind(eren) te komen bewonderen: 

• 13 oktober: groep 1 t/m 5 – van 13.00 tot 14.00u 
• 20 oktober: groep 6 t/m 8 – van 13.00 tot 14.00u 

 
 
 
 

 

  



 

Onze MR-ouders stellen zich voor 

Net als iedere school in Nederland heeft basisschool De Kleine Wereld een 
medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit personeelsleden van school en ouders 
van leerlingen. Wij zijn de ouders die dit jaar in de MR zitten: 

· Christian Ketelaars, moeder van Fien uit groep 6 
· Daniëlle Schoonenberg, moeder van Daimy uit groep 6 en Joey uit groep 1 
· Monique Verber, moeder van Tygo uit groep 8 en Iggy die op het Kandinsky zit 
 
Wat doet de MR? 
Kort samengevat is de rol van de MR meedenken en meepraten over het schoolbeleid. Een 
aantal zaken komt ieder jaar terug: de inhoud van de schoolgids, het formatieplan (welke 
leraar krijgt welke groep?) en de schoolbegroting.  

Maar wij mogen ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. Wij vormen de ogen, oren en 
mond van alle leerlingen en hun ouders. In ons MR-werk willen op een positieve manier 
invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gevraagd én ongevraagd advies te geven. 

Meer weten? 
De MR vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, iedere ouder 
mag de vergaderingen bijwonen. Meld je wel vooraf even aan via 
mr@dekleinewereldnijmegen.nl. De vergaderdata vind je op de homepage van de 
schoolwebsite onder het kopje Agenda. 

Als je meer wilt weten over MR neem dan een kijkje op de website onder het kopje 
Ouders/Medezeggenschapsraad of maak een praatje met een van ons! 

Groeten, 
Christian, Daniëlle en Monique 
 

   
 
  



 

Nieuwsbericht voor ouders Gezondheidsonderzoek JGZ voor 5/6 jarigen en   10/11 jarigen 
 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool 
Binnenkort komt de doktersassistent op school voor een gezondheidsonderzoek van alle 5/6 jarigen 
en 10/11-jarigen. Door corona is het een bijzondere periode geweest. Wij zijn erg benieuwd hoe 
het nu met de kinderen gaat. In ons onderzoek geven we daar dit schooljaar extra aandacht aan. 
De doktersassistent vertelt in de klas aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna haalt zij de 
kinderen een voor een uit de klas. De doktersassistente begint het onderzoek met een kort 
gesprekje, ze meet en weegt het kind en onderzoekt bij de 5/6 jarigen of het kind goed hoort en 
ziet. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. 

 
Ouders hoeven bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Is hier behoefte aan of is er bezwaar tegen het 
onderzoek? Dan kunnen ouders contact opnemen met de JGZ. 

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

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen; 
- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen; 
- kunnen ouders afspraken bekijken; 
- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD. 
Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier. 

 

Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier 
- krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten, 
- kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht, 
- krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek. 

 
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. 

 
Zelf een afspraak maken 
Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur van de jeugdarts of de 
jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of 
ontwikkeling van het kind. Of als er twijfels zijn bijvoorbeeld of het kind goed hoort en ziet. 
Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. 

 
Contact en informatie 
Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak maken of meer 
informatie? 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur 
en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

Website 
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over 
de Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en 
de gezondheid van kinderen. 


