Het Kleine Wereldnieuws
Oktober 2019
Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Inmiddels zijn we zes weken ‘op reis’ in het nieuwe schooljaar. Zes weken waarin er op school
veel aandacht is besteed aan de groep. Het schoolkamp is hier een voorbeeld van. Wat heb
ik genoten van de fijne sfeer bij de groepen 6, 7 en 8! Dit is een mooi moment om te werken
aan groepsvorming en elkaar beter leren kennen. Op school worden de school- en klassenregels opgesteld en 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.
Ook tijdens de Kinderboekenweek gaan we ‘op reis’ met elkaar. Voertuigen staan centraal
deze week. Dit is een thema wat je mooi kan vergelijken met het leerproces van een kind. Het
ene kind racet door de lesstof heen met een sportauto, het andere kind fietst of wandelt er
rustiger doorheen. Wij vinden niets goed of fout, als het kind zich maar welkom en veilig voelt
op school.
Ook als directie vinden wij het belangrijk dat u zich als ouder welkom en betrokken voelt in de
school. Daarom nodigen wij u weer van harte uit op de koffieochtend van 23 oktober!
Hartelijke groet, namens het team,
Judith Heijmans
Directeur De Kleine Wereld

Welkom bij de koffieochtend!
Op woensdag 23 oktober is er in de aula de volgende koffieochtend van dit schooljaar. Uiteraard hopen we dat (nieuwe)
ouders de weg naar deze gezellige ochtenden zullen vinden.
We schenken tijdens een koffieochtend een kopje koffie of
thee voor u in en hopen met u van gedachten te kunnen wisselen. Misschien hebt u een informatieve vraag. Of wellicht
hebt u behoefte aan een ontspannen gesprek. De directie
staat voor u klaar en u kunt natuurlijk ook andere ouders ontmoeten. Heel graag tot ziens dus!

Basisschool De Kleine Wereld
Bezoekadres: Newtonstraat 50 - 6533 KG Nijmegen
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Telefoon: 024-3553159
E-mail: school@dekleinewereldnijmegen.nl
Website school: www.dekleinewereldnijmegen.nl
Website gebouw: www.kindcampusgrootstal.nl
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Kinderpostzegelactie

Kinderboekenweek

Vanaf woensdag 25 september t/m 2 oktober 2019 is de Kinderpostzegelactie. Ruim
160.000 kinderen gaan dit jaar langs de
deuren. Hun missie: 400.000 kinderen helpen
aan een goed thuis.
“Voor kinderen, door kinderen”, dat is het
motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar
zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan
langs de deuren om postzegels en andere
leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie
wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de
wereld. Daar mogen we best trots op zijn.
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels
worden gekocht - dit jaar met kinderboekenhelden zoals Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het assortiment bestaat uit een theepakket, een hippe shopper, feestdagenkaarten, wenskaarten met
bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje van Pluk van de Petteflet. Daarnaast
kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een
kind in de daklozenopvang.
We hopen dat de kinderen uit de bovenbouw er weer een geslaagde actie van weten te maken!

Dit jaar is de Kinderboekenweek van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober.
Het thema van deze week is “Reis mee!”
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het
ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019
gaat over voertuigen. Met het thema Reis
mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet
de bestemming maar het vervoer erheen
staat centraal. Ontdek de ruimte met een
raket, beleef avonturen op een cruiseschip,
verken een land tijdens een roadtrip, trek
rond met een tractor en zeil de wereld rond
op een catamaran. Met een boek kun je
elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt!
Op https://www.kinderboekenweek.nl/
school/ vind je meer informatie.

Kerstviering
In de kalender die de ouders hebben gekregen hebben we per ongeluk de Kerstviering
niet vermeld. Misschien was het u al opgevallen?! Uiteraard zal op donderdag 19 december De Kleine Wereld Kerstviering worden gehouden. Noteert u deze viering op
de kalender?

MR weer op volle sterkte
Aan het eind van het vorig schooljaar hebben twee leden van de Medezeggenschapsraad (MR) afscheid genomen. Ria
Jansen (namens het team) en Helma Molenaars (moeder van Lei die nu op de middelbare school zit) hebben zich jarenlang actief
ingezet in de MR, maar hebben nu het stokje overgedragen. Hun vervangers zijn namens het team Marike van den Houten en
namens de ouders Daniëlle Schoonenberg.
Dat betekent dat we weer op volle sterkte
zijn om mee te kunnen denken met het beleid van school. Ria en Helma bedankt, en
Marike en Daniëlle veel succes gewenst!
De MR bestaat dit jaar uit:
Namens het team:
Max Braam – groep 5
Marike van den Houten - groep 3B
Ramona de Kinkelder - groep 8
Namens de ouders:
Christian Ketelaars - moeder van Fien
(groep 3B)
Daniëlle Schoonenberg - moeder van
Daimy (groep 3B)
Monique Verber - moeder van Iggy
(groep 8) en Tygo (groep 5)

Verkiezingen leerlingenraad

Sporten in de wijk

Na een intensieve campagne zal op vrijdag
4 oktober duidelijk worden welke kinderen
deel zullen uitmaken van de leerlingenraad.
Uiteraard wensen we alle deelnemers aan
de campagne heel veel succes toe. Maak
er een wervelende campagne van. Laat je
horen en zien! Wij zijn in ieder geval heel benieuwd wie straks om de tafel van de leerlingenraad zullen zitten.

We zijn heel blij dat we kunnen aankondigen
dat het sporten in de wijk (ook wel naschools
sporten genoemd) weer terug is in Grootstal.
Alle kinderen kunnen gratis komen sporten in
de gymzaal aan de Marie Curiestraat. Op
de volgende dag en tijden kan er worden
gesport:

DKW-theater van oktober

De lessen worden gegeven door Jesse Janssen van de Gemeente Nijmegen. Kinderen
moeten zich opgeven middels een flyer. Deze zijn te krijgen bij de flyerbalie bij meneer
Ben. Schrijf uw kind gauw in, want er kunnen
maximaal 30 kinderen mee doen!

Op donderdag 10 oktober is er voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1/2B, 5
en 7 een veelbelovend aantal optredens
tijdens het Kleine Wereld Theater van oktober. De kinderen laten vanaf 13.00 uur zien
wat zij voor de ouders hebben bedacht:
een lichtvoetig dansje, een indrukwekkend
liedje, een toneelstukje met een verrassende
wending of een stoer playbacknummer. We
wensen de optredende kinderen heel veel
succes toe en voor de ouders hopen we dat
het een boeiende opeenvolging van optredens mag zijn! Veel kijk– en luisterplezier aan
alle kijkers. Veel speelplezier aan alle kinderen!

Dinsdag
15:00-16:00 uur: groepen 1-4
16:00-17:00 uur: groepen 5-8

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 14 tot en
met vrijdag 18 oktober. Op maandag 21 oktober zien we de kinderen graag gezond en
wel weer terug op school.

Gegevens controleren/aanpassen
De nieuwe ouders hebben het toestemmingsformulier, waarin o.a. wordt gevraagd
of de kinderen op de foto mogen, al ingevuld. Alle ouders die het formulier vorig
schooljaar invulden kunnen hun gegevens
uiteraard ook aanpassen. Daarvoor nemen
ze contact op met school en dan maken we
(op donderdag) een afspraak om deze op
school direct te wijzigen.
De noodbrief gaat dit jaar ook iets anders. U
hebt van ons de gegevens zoals die in de
computer staan, al gekregen. Op dit formulier kunt u rechtstreeks wijzigingen aanpassen. Daarna brengt u het formulier weer terug naar school. Wij verwerken uw gegevens
dan in ons computersysteem. Alvast bedankt!

Even controleren!
In de week na de herfstvakantie komen de
kamouders in actie om de kinderen te controleren op hoofdluis. Helpt u de kinderen
eraan herinneren om de haren zo los mogelijk te houden, zodat de kamouders deze zo
gemakkelijk mogelijk kunnen nakijken?

Studiedag
Op dinsdag 29 oktober is er een studiedag
voor het team. De Kleine Wereldkinderen
hebben dan een heerlijk dagje vrij en kunnen zich ‘s ochtends nog een keertje omdraaien.

Zwemmen op een studiedag

Verkeer rond de school

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 € 2,50 p.p. (i.p.v. € 5,00) in
Sportfondsenbad Nijmegen-West.
Het recreatiebad is geopend vanaf 10.00
uur en de kinderen mogen zo lang blijven als
ze willen. Ook is er altijd iets leuks te doen;
stormbaan, loopmat of andere leuke activiteiten. 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.

Zoals u weet zijn we altijd heel blij als zoveel
mogelijk ouders en kinderen naar school toe
komen per fiets of lopend. Veel auto’s tegelijkertijd veroorzaken regelmatig ongewenste
verkeerssituaties. Daarom een vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk per fiets of lopend
naar school te komen. Komt u toch met de
auto dan doen we een beroep op uw kennis van de verkeersregels en vooral de correcte wijze van parkeren. De politie houdt
de komende tijd ook een oogje in het zeil.
We hopen dat we over enige tijd kunnen
laten weten dat het verkeer rondom de
school zeer netjes en correct is verlopen. We
houden u op de hoogte.

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

Programmeren in groep 8
Dit schooljaar leren de kinderen van groep 8
tijdens meerdere lessen van begeleiders van
het Junior Technovium de basisbeginselen
van het programmeren. Op 27 september
zal de eerste les zijn en daarna volgen meerdere lessen het jaar door zodat de kinderen
langzaam maar zeker ontdekken op welke
manier je computers kunt “aanspreken” om
iets te doen wat jij wilt. Voor de ouders thuis
misschien goed om te weten, want als de
thuiscomputer andere dingen gaat doen
dan normaal, is er waarschijnlijk een beginnende programmeur aan het werk.

Ouderbijdrage
Binnenkort wordt de ouderbijdrage weer geïnd. Omdat er nog weleens onduidelijkheid is
over waar deze nu eigenlijk voor gebruikt
wordt, willen wij als OC graag een kleine
toelichting geven.
Een groot deel van de extra activiteiten die
tijdens schooltijd worden georganiseerd,
wordt geregeld door de OC. Denk hierbij
aan Sinterklaas, de kerstviering en carnaval,
maar bijvoorbeeld ook sportdagen, schoolreisjes en de Kinderboekenweek.
Al deze activiteiten kosten geld, maar deze
kosten zijn niet meegerekend in de vergoeding van de overheid en moeten dus op
een andere manier bekostigd worden.
Hiervoor bestaat de jaarlijkse ouderbijdrage,
zodat deze activiteiten, die bijdragen aan
een fijne schooltijd, toch georganiseerd kunnen worden.
Binnenkort ontvangt u een brief plus een
factuur voor de betaling van deze kosten.
Mocht u niet in staat zijn dit bedrag te betalen, zijn er vaak andere oplossingen mogelijk.
Dit zal verder worden toegelicht in de brief.
We willen u op het hart drukken dat het erg
belangrijk is dat de bijdrage betaald wordt,
omdat minder inkomsten uit de ouderbijdrage automatisch betekent dat wij minder
kunnen organiseren voor de kinderen!
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De gymlessen zijn ook weer gestart!

Schaats jij al?

Hier een berichtje van de gymjuf. De gymlessen zijn alweer zes weken van start en ik
ben heel blij dat ik alle kinderen dit jaar
twee keer per week gymles geef. Ook de
kleuters gymmen dit schooljaar één keer per
week in de grote gymzaal. We hebben een
goede start gemaakt met leuke spellen en
de kinderen hebben vaak veel zin om te
gymmen.
Helaas komen er nog veel kinderen de gymles binnen zonder schoenen of zonder gymkleding. Om ongelukken te voorkomen hebben de leerlingen stevige gymschoenen nodig (géén zwarte zolen). Daarnaast is het
belangrijk dat ze schone gymkleding meenemen zodat ze de rest van de dag ook
nog lekker ruiken. Leerlingen die de gymspullen vergeten. krijgen een kruisje bij de
naam en bij het derde kruisje mag de leerling niet meer mee doen in de gymles. Gebeurt het hierna weer dan maak ik graag
samen met u een plan hoe we het kunnen
verbeteren.
Ook is het fijn als de leerlingen op de gymdagen sieraden om hebben die ze makkelijk
zelf af kunnen doen. Vooral hangende oorbellen zijn erg gevaarlijk in de gymles omdat
leerlingen ergens aan kunnen blijven haken.
Ook andere sieraden kunnen kapot gaan
en knellen.
Mocht u een vraag hebben, ik ben elke
dinsdag en vrijdag in de gymzaal en na
schooltijd op school dus spreek met gerust
aan.
We gaan er weer een mooi gymjaar van
maken!

Droom je ervan om als Sven Kramer over het
ijs te racen? Of wil je leren ijsdansen? Dan
kun je een goede start maken bij de cursus
"Schaats jij al?". Echte trainers leren je in 5
lessen de schaatsslag, starten, remmen,
rondjes draaien, maar ook ... vallen en opstaan op het ijs van ijsbaan Triavium.
De lessen zijn op de ringbaan van het Triavium op zaterdag 28 september, 5, 12, 19 en
26 oktober 2019 tussen 9.00 en 10.00 uur. Zit
je in groep 4, 5 of 6 van de basisschool,
schrijf je dan in vóór 25 september, via Sjors
Sportief of via de website van de Nijmeegse
Schaatsvereniging.:
www.nijmeegseschaatsvereniging.nl,
klik op “Jeugd” en vervolgens op “Schaats jij
al?”
Je betaalt € 20,00 voor de 5 lessen. Dit is inclusief de entree van het Triavium.
Je kunt je eigen schaatsen meenemen. Heb
je geen schaatsen, dan kun je schaatsen
huren.
Heb je vragen over "Schaats jij al?", neem
dan contact op via de e-mail:
schaatsjijal@nijmeegseschaatsvereniging.nl
Bij de Nijmeegse Schaatsvereniging kun je
ook terecht voor langebaanschaatsen,
kunstrijden en shorttrack. Kijk op de site onder het tabblad “Jeugd”.
We wensen alle schaatsende kinderen heel
veel ijsplezier toe!

Sportieve groetjes,
Manon Goosen, gymjuf De Kleine Wereld

Volgende nieuwsbrief
Op donderdag 31 oktober komt de nieuwsbrief van november uit. Deze zal via de mail
worden aangereikt en tevens op de website
van school te vinden zijn.

Met vriendelijke groeten,
Team Basisschool De Kleine Wereld

