
     
 

Nieuws vanuit De Kleine Wereld 

November/december 2022 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
  

Inmiddels zijn we acht weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Ik vind het belangrijk om 
regelmatig even stil te staan en terug te kijken op wat er allemaal is gebeurd en hoe dat is 
gelukt. Wij hebben op school veel aandacht besteed aan groepsvorming.  
De klassenafspraken zijn opgesteld en er wordt besproken hoe we met elkaar om willen 
gaan. Wij kiezen ervoor te werken aan een veilig en positief leer- en werkklimaat, de basis 
voor ieder kind om tot ontwikkeling te komen. Wat erg goed is gelukt, is het creëren van 
rust en structuur. Na een reeks klassenbezoeken kan ik stellen dat de kinderen er vrolijk en 
ontspannen bijzitten. Er is zin om te leren!   

  
De zin om te leren en  hoe het met uw kind gaat op school leest u terug in de rapporten.  
In november vindt de 1e ronde rapportgesprekken plaats. Een waardevol moment waarin wij 
als school, samen met u als ouder, de ontwikkeling van uw zoon/ dochter bespreken. 
Samenwerken met u vinden wij erg waardevol, omdat u uw kind het beste kent.    
 
 
Maar eerst hebben we herfstvakantie. Wij hopen dat u samen met uw kind gaat genieten 
van een ontspannen en gezellige week! 
In deze nieuwsbrief  vindt u een aantal buitenschoolse activiteiten waaronder zwemmen 
tijdens studiedagen. Hier kunt u aanstaande vrijdag al gebruik van maken, dan hebben wij 
namelijk onze eerste studiedag. 
 
 
 
Hartelijke groet, namens het team, 
 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 
 
 
 
 
 
 
  



 

Data om te onthouden: 
21 oktober   studiedag: kinderen vrij  
    start herfstvakantie 
30 oktober   wintertijd 
31 oktober   weer naar school! 
4 november   eerste rapport mee naar huis 
8 november   rapportgesprekken 
9 november   rapportgesprekken 
11 november   nationaal schoolontbijt 
12 november   Sinterklaas komt aan in Nederland 
18 november   kleuters hebben een vrije vrijdag 
29 november   schoen zetten op school 
5 december   Sinterklaas op school 
6 december   school begint om 9.30 uur 
22 december   kerstviering 
23 december   school om 12 uur uit, kerstvakantie begint 
24 december t/m 8 januari kerstvakantie 
9 januari   studiedag, alle kinderen vrij 
10 januari   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? 

 
 
 
 

Schoolwijzer aanmelden broertjes en zusjes voor volgend schooljaar 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Als het goed is heeft u van de gemeente een brief gehad over de 
plaatsingsrondes van schoolwijzer.  
 

De aanmelddatum voor de eerste plaatsingsronde is namelijk vervroegd  
naar 1 februari 2023!  
 
Heeft u een jonger kind dat het aankomende schooljaar naar school gaat, dan is het 
verstandig om het vóór 1 februari op te geven want dan heeft u plaatsingsgarantie. Meldt u 
uw kind later aan dan 1 februari, dan is die garantie er niet en is er de kans dat uw kind op 
een andere school geplaatst wordt.  
Op de website van schoolwijzer(www.schoolwijzernijmegen.nl) kunt u de voorrangsregels 
voor plaatsing van kinderen op school vinden. 
 

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/


 

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.  

 
  

http://www.mijnkinddossier.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/


 

 

Kom sporten bij Union! 
 

Wil je sporten, maar kun je niet kiezen? In het nieuwe schooljaar kun 
je op de volgende dagen keer komen kijken bij 3 verschillende 
sportverenigingen. Dan kun je een aantal keer gratis sporten!  
 
Meld je aan, kom langs, neem een vriendje mee en kijk of je het leuk 
vindt om te hockeyen, tennissen of voetballen bij Union! 
  

 

 

 
Woensdag 12 oktober (6 en 7 jaar) 
Donderdag 13 oktober (6 en 7 jaar) 
Op afspraak (8 jaar en ouder) 

Dinsdag 18 oktober  
18:30 – 19:30 

Herfstvakantie  
Geen training 

Woensdag 9 november (6 en 7 jaar) 
Donderdag 10 november (6 en 7 jaar) 
Op afspraak (8 jaar en ouder) 

Dinsdag 15 november  
18:30 – 19:30 

Woensdag 23 november 

  Woensdag 30 november 
 

Aanmelden kan via middenzuidsport@nijmegen.nl.  
 
De sportverenigingen zorgen voor de sportmaterialen.  
 
Wil je meer weten? 
Buurtsportcoach https://www.nijmegen.nl/diensten/sport/vragen-over-sport-en-bewegen 
R.K.H.V. Union – Kluisestraat 4, Malden – 024 3559554 – https://www.unionhockey.nl/ 
Tennisvereniging Union – Sportweg 50, Malden - 024 3568213 – https://www.uniontennis.nl/ 
Union Voetbal – Kluisestraat 2, Malden – 024 3556521– https://www.unionvoetbal.nl/ 
 
Deze activiteit is mogelijk dankzij subsidies en de buurtsportcoach van de gemeente Nijmegen. 
 

 
  

mailto:middenzuidsport@nijmegen.nl
https://www.unionhockey.nl/
https://www.uniontennis.nl/
https://www.unionvoetbal.nl/


 

 

Boulebaan Mannetje Petanque: 

Buitenschoolse Spelactiviteit (1)   

 

    
Het Jeu de Boulespel spelen is ook leuk 

voor kinderen. 

Samen het Boulespel spelen, daar kan 

iedereen aan meedoen. 

 

Doe mee, je kan het! 

      Anthoon 
 
  



 

Buitenschoolse Spelactiviteit (2)   

  

    
Info: via de WathsApp: 

(Kinderboulen Mannetje Petanque) 
 

Op donderdagmiddagen:  

 

Tijd 1ste uur: van 14:30 tot 15:30 uur. 
(gr. 3 t/m 4) 

 

Tijd 2de uur: van 15:30 tot 16:30 uur.  
(gr. 5 t/m 7) 

 
Verzamelen bij de uitgang van de 

school.  

Of rechtstreeks naar de tuin van de 

Schakel. 
  



 

Zwemmen tijdens studiedagen in Sportfondsenbad Nijmegen-West 
 
 
Nijmegen, september 2022 
 
 
Betreft; Zwemmen op een studiedag 
 
 
 
Geachte directie, leerkrachten en ouders, 
 
Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid. Wij willen dit graag stimuleren en 
daarom kunnen leerlingen als er een studiedag is op school, komen zwemmen voor slechts  
€ 3,50 p.p. (i.p.v. € 5,50) in Sportfondsenbad Nijmegen-West.  
Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn de kinderen van harte welkom.  
In de horeca is er een speciale Studiedag-aanbieding; deze kan ieder studiedag variëren.  
Een mogelijkheid dus, om met klasgenoten een leuke dag te beleven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw school heeft bij NV Sportfondsen Nijmegen kenbaar gemaakt wanneer de studiedagen zijn. Op 
Facebook zullen wij uw leerlingen/kinderen hier nogmaals aan herinneren.  
Er zijn wel een paar aandachtspunten, deze hebben te maken met veiligheid. 

 Kinderen tot 8 jaar én kinderen die nog niet in het bezit zijn van het zwemdiploma A 
van de NRZ/NPZ kunnen alleen komen zwemmen met een betalende en 
meezwemmende volwassene.  
Deze begeleider betaalt het reguliere tarief. 

 Kinderen die nog geen zwemdiploma A hebben of een zwemvaardigheid bezitten die niet 
voldoet aan onze richtlijnen dienen tevens armvleugels te dragen. 

 
 
Tot snel in Sportfondsenbad Nijmegen-West! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Nijmegen-West 

 


