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Nieuwsbrief 7                                          mei - juni 2021 
 

 

Nieuws vanuit  

De Kleine Wereld 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op De Kleine Wereld denken we in mogelijkheden! Zo zoeken we 
altijd naar wat wel kan, ondanks de coronamaatregelen waar we 
mee te maken hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de 
Koningsspelen… wat was dit een mooie dag! Ouders, team en 
kinderen zorgden samen voor plezier, gezelligheid en sportiviteit.  
 
Ook in mei, juni en juli zullen we bij verschillende activiteiten steeds 
goed afwegen op welke manier ze wél kunnen doorgaan.  
Voor de doorgang van activiteiten hebben we hulp van alle ouders 
nodig. Hulp in de vorm van extra handen maar ook in de vorm van 
de ouderbijdrage. Hier vindt u verderop in deze nieuwsbrief meer 
informatie over. Helpt u ons mee? 
 
Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief en houdt u ook 
onze socials in de gaten?  
 

 
https://www.facebook.com/basisschool.dekleinewereld.3/ 
 
 
https://www.instagram.com/dekleinewereldnijmegen/ 
 

 
Ik wens u en uw kind(eren) een fijne, ontspannen meivakantie toe en 
we zien de kinderen graag weer op maandag 17 mei. 
 
 
Hartelijke groet, namens het team,   
Judith Heijmans 
Directeur De Kleine Wereld  
  

 

 

 

 

Data om te onthouden 

3-5-2021 

Meivakantie t/m vrijdag 14 mei 

24-5-2021 

2e Pinksterdag, iedereen vrij 

25-5-2021 

Studiedag, alle kinderen vrij 

7-6-2021 

Schoolreisje 

16-6-2021 

Schoolfotograaf 

17-6-2021 

Schoolfotograaf  

18-6-2021 

Laatste 
leerlingenraadvergadering 

25-6-2021 

3e rapport mee 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Nieuw MR-lid gezocht 

De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar een nieuw ouderlid 
vanaf komend schooljaar. De MR op De Kleine Wereld bestaat uit drie 
ouders en drie personeelsleden. Wij denken en praten mee met de 
directie over het schoolbeleid. Alle ouders kunnen zich aanmelden om 
deel te nemen aan de MR. Als er meerdere kandidaten zijn, worden er 
verkiezingen uitgeschreven. 

Je vindt meer informatie over de MR op de website onder het kopje 
'Ouders/Medezeggenschapsraad'. Je kunt ook contact opnemen met 
de huidige ouderleden: 

• Christian Ketelaars (moeder van Fien, groep 4) 
• Daniëlle Schoonenberg  (moeder van Daimy, groep 4) 
• Monique Verber (moeder van Tygo, groep 6) 

Wil je lid worden van de MR? Stuur dan een mail 
naar mr@dekleinewereldnijmegen.nl of laat het een van de huidige 
ouderleden weten. 
 

Ouderbijdrage: voor het organiseren van leuke activiteiten 

Wij ontvangen als school subsidie van het rijk voor het onderwijs, maar 
niet voor alle activiteiten. Daarom vragen wij ieder jaar een bijdrage 
voor extra activiteiten, zoals het schoolreisje, het kerstdiner en 
Sinterklaas. Dit zijn activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het 
verplichte lesprogramma, maar die we wel graag willen blijven 
organiseren, omdat we op De Kleine Wereld ook plezier hebben!  

Om dit te blijven kunnen doen is het van belang dat zoveel mogelijk 
ouders de ouderbijdrage betalen. In de week na de vakantie ontvangt u 
hier een informatiebrief over vanuit de Oudercommissie.   

 

Verkeer rondom De Kleine Wereld  

Voor onze school, aan de kant van het schoolplein, hebben we een 
Kiss en Ride-zone. De naam zegt het al: u zegt uw kind gedag en rijdt 
meteen weer weg. Op deze manier kan het verkeer voor en na 
schooltijd goed doorstromen. Wij willen u vragen NIET aan de overkant 
van de weg stil te staan, maar alleen in de daarvoor bedoelde 
parkeervakken. Het oversteken van kinderen en het doorrijden van 
ouders brengt gevaarlijke situaties met zich mee. 

Wilt u hier rekening mee houden? Samen met de Oudercommissie en onze wijkagent zullen we op korte 
termijn afspraken maken om de situatie zo veilig mogelijk te maken en te houden.  

 

 

 

In de buurt 
Op elke woensdag, met 
uitzondering van regen-, studie- 
en feestdagen: 

 

 

 

                Koffie to Go!  

Een fijn ontmoetingsmoment 
tussen ouders en school.  

Komt u ook gezellig een kopje 
koffie of thee drinken? 

   

Belangrijke 
mededeling 
Onze collega’s van 
Bindkracht 10 hebben 
weer een mooi 
vakantieprogramma 
opgesteld voor kinderen 
uit Grootstal, Hatert en 
Hatertse Hei. 

Dit vindt u onderaan deze 
nieuwsbrief.  
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Rookvrije stoep en speelplaats  

Wij zijn een gezonde school! Wij streven er dan ook naar de kinderen gezond te 
laten eten en genoeg te laten bewegen. Daarom is het ook niet toegestaan om op 
de stoep rondom school of op het schoolplein te roken. Heeft u toch behoefte om 
te roken? Zoek hier dan alstublieft een andere plek voor, zodat onze kinderen en 
de andere ouders geen last van hebben. Bedankt!   

 

Traktaties 

Kent u onze traktatiekaart nog? Op deze kaart staat precies wat er op een verjaardag getrakteerd mag 
worden. In coronatijd graag per stuk verpakt! Als gezonde school hebben wij natuurlijk de voorkeur voor 
een spiesje gevuld met lekker gezond fruit! J 

 

 

Schoolreisje  

Na de meivakantie wordt snel duidelijk of het schoolreisje op 7 juni door kan gaan. Wij zijn hierbij volledig 
afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden. U ontvangt hier snel meer informatie over.   

 

Avondvierdaagse 

Helaas kunnen we dit jaar niet als school deelnemen aan de officiële Avondvierdaagse. Gelukkig heeft de 
organisatie nagedacht over een alternatief. Via onderstaande link vindt u meer informatie.  

Avond4daagse Nijmegen Home Edition | Avond4daagse.nl 2021 - Kinderen lopen de Avond4daagse. 
Elke dag is het weer een feestje! 
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