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Beste ouders/ verzorgers,  
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar… Wat gaat de tijd snel!  
Ook dit was een bijzonder jaar als je kijkt naar wat we allemaal hebben meegemaakt. 
Zomaar een aantal woorden die in mij opkomen: samen, corona, lockdown, goed 
thuisonderwijs, hoge betrokkenheid, schouders eronder, flexibiliteit, vertrouwen in elkaar en 
denken in mogelijkheden. Ondanks corona een mooi rijtje, toch?  
 
Samen zijn we dit jaar doorgekomen, we hebben onze schouders eronder gezet om het 
onderwijs voor onze kinderen in stand te houden. Team, ouders en kinderen.  
Dat kan alleen als je vertrouwen hebt in elkaar, ook als het moeilijk is! 
We hebben doorgezet. Vanuit liefde voor onderwijs en voor de kinderen.  
Fantastisch toch, dat ik aan zo’n bevlogen team leiding mag geven als directeur?  
Fantastisch toch, dat jullie kinderen elke dag liefdevol worden ontvangen door ons team?   
Fantastisch dat wij als team zo goed met u kunnen samenwerken!  
 
Laat ik ook het woord ‘vieren’ niet vergeten. Op vrijdag 3 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. We hopen op donderdag 23 december Kerst te vieren met 
ons beroemde Kerstdiner. Of dit kan en mag met de huidige maatregelen hoort u nog.  
 
Daarnaast hopen wij u als ouder de komende weken nog te ontmoeten tijdens de koffieochtend 
op woensdag of gewoon even aan het hek. Om elkaar fijne dagen te wensen. We doen het 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: 
1 december:     Boomplantdag Tiny Forest 
3 december:     Sinterklaas op DKW 
5 december:  Sinterklaas is jarig 
6 december: School begint een uur later, kinderen kunnen een uurtje 

langer slapen 
23 december:     Kerstviering 
     Nieuwsbrief januari 
24 december:    School om 12 uur uit, begin kerstvakantie 
25 december t/m 9 januari 2022: Kerstvakantie  
10 januari 2022:   School begint weer 
 
 
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? 

 
Uitslapen op 6 december 
We zijn het vergeten te vermelden in de kalender, maar zoals elk jaar mag er een uurtje 
worden uitgeslapen na pakjesavond. Op maandag 6 december mogen de kinderen dus een 
uurtje later starten op school. Het lesprogramma start dan om 9.30u.  
Kinderen die om welke reden ook al eerder op school moeten zijn, zijn natuurlijk vanaf 8.30u 
welkom bij hun meester of juf in de klas.  
  
Roken  
Verschillende kinderen geven aan last te hebben van rokende ouders op de stoep rondom het 
schoolplein. Wij willen deze ouders vragen om dit niet meer te doen. Zo zorgen we dat de 
doorgang op de stoep vrij is en kinderen niet door de rook heen hoeven te lopen. Alvast erg 
bedankt!  
 
De Kindermonitor van de GGD 
Kindermonitor 2021 De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 
jaar oud. Het onderzoek gaat over hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving. 
Dit jaar vraagt de GGD ook naar de gevolgen van de coronatijd. De resultaten van het 
onderzoek gebruikt de gemeente voor het lokale gezondheids- en jeugdbeleid. De gemeente 
zorgt voor goede plannen en voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders 
de vragenlijst invullen, hoe beter! Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek? De vragenlijst is in 
te vullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz 
Dit duurt 10-15 min. Het kan tot half december. Alvast heel erg bedankt! 
 
Tiny Forest 
Morgen, op woensdag 1 december, is de boomplant dag ingepland. Informatie 
vindt u in onze vorige nieuwsbrief. Het is handig dat de kinderen kleren aan doen 
die vuil en nat mogen worden!  



 

 

Santa Run voor het Groene Schoolplein 
Joepie!! Het gaat bijna gebeuren. Begin volgend jaar gaan we starten 
met het realiseren van een groen schoolplein. Een gedeelte van het 
plein zal dan worden aangepakt, maar het liefst pakken we nog veel 
meer stukken van het plein aan. Hier is extra geld voor nodig!  
Daarom organiseren we een sponsorloop voor onze leerlingen. De 
zogenoemde ‘Santa Run van Basisschool de Kleine Wereld.’ De 

leerlingen mogen allemaal een kerstmuts meenemen en rennen in kerststijl, onder genot van 
kerstmuziek, rondjes voor de school. Leerlingen kunnen worden gesponsord per rondje of 
met een vast bedrag. Binnenkort krijgt uw zoon/dochter hier een sponsorlijst voor. 
De Santa Run zal plaatsvinden op woensdag 15 december. De leerlingen rennen samen met 
hun klas tijdens de gymlessen. Aanmoedigen is welkom zolang dit op gepaste afstand 
gebeurt. HO HO HO!  
 
Juf Manon deed mee aan de triathlon in Sardinië!  
In de herfstvakantie werd ik tweede op de halve Triathlon in Sardinië. Ik was zo blij als een 
kind. Graag vertel ik jullie hoe ik hiernaar toe heb getraind. Triathlon is een sport die bestaat 
uit drie onderdelen, zwemmen, fietsen en hardlopen. Persoonlijk vind ik dit heel leuk omdat 
je niet snel verveelt raakt. 

Iedere dag train ik een ander onderdeel, en soms zelfs twee onderdelen op een dag. Dat is 
soms best zwaar, maar ik weet dat ik het voor een goed doel doe. Na iedere training voel ik 
me weer een stuk fitter, en weet ik dat ik steeds meer vooruitga in mijn conditie en mijn 
snelheid. Dat is een fijn gevoel. Niet iedere training gaat goed. Soms wil ik bijvoorbeeld sneller 
lopen dan op dat moment lukt en dat voelt niet altijd fijn. Daar probeer ik mij dan overheen te 
zetten en te denken, morgen weer een dag en dan doe ik weer mijn best bij een volgende 
training. Ook heb ik soms geen zin om te trainen, ook dan zet ik door omdat ik weet dat ik de 
trainingen nodig heb voor mijn doel. 

Wat wil ik jullie graag meegeven? Als je iets echt graag wil, dan moet je er wat voor doen. Je 
hebt soms tegenslagen waar je doorheen moet, je moet doorzetten en niet snel opgeven. Als 
het dan lukt geeft dit een heel goed gevoel!  

Groetjes, een trotse gymdocente 

 



 

 

Knutselmateriaal gevraagd 

   
 
Er wordt wat afgeknutseld op school. Er worden prachtige werkjes gemaakt, maar helaas zijn 
we bijna door ons knutselmateriaal heen. 
We zoeken bijvoorbeeld: 

• knopen en kralen in allerlei soorten maten en kleuren 
• kantjes, bandjes en stof 
• bollen wol en katoen 
• bierdoppen 
• kerstspullen 
• kurken 
• oude kranten 

 
Heeft u thuis nog materiaal liggen en gebruikt u het niet meer, dan zijn we er op school blij 
mee!  
Vraag graag wel eerst even aan de leerkracht van uw kind of het materiaal te gebruiken is, 
want als iedereen hetzelfde aanlevert kunnen we het niet kwijt in ons magazijn.  
U mag het daarna afgeven bij de receptie van school of aan uw kind meegeven. 
 

   
 


