Het Kleine Wereldnieuws
Augustus-September 2019
Nieuws van de directie
Beste ouders/ verzorgers,
Het schooljaar 2019-2020 is van start! Fijn om alle kinderen en u als ouders, weer gezond en uitgerust op school te zien na een zonnige vakantie.
Aankomend jaar zal het woord ‘groei’ centraal staan op school:
Wij willen groeien als school in leerlingaantal
Wij willen groeien als team door scholing en door van en met elkaar te leren, met als doel
om nog beter onderwijs neer te zetten
En natuurlijk willen wij steeds groei en ontwikkeling bij de kinderen blijven stimuleren. Samen
met de kinderen in gesprek over wat ze gaan leren dit schooljaar en wat ze zelf willen leren. Leren doelen stellen, reflecteren en samenwerken met andere kinderen horen hierbij.
Groei vindt plaats binnen een veilig school- en klassenklimaat, waar we samen met de kinderen en u als ouders vorm aan geven. Daar zullen we extra aandacht aan geven in de eerste schoolweken waarin de kinderen en leerkrachten elkaar beter leren kennen.
Tijdens de koffieochtenden maken we ook graag kennis met u als ouder. Daarnaast bent u
altijd welkom voor een praatje of wanneer u vragen of opmerkingen heeft. De deur staat
open!
Wij kijken uit naar een mooi schooljaar, hopelijk u ook!
Hartelijke groet, namens het team!
Judith Heijmans, directeur de Kleine Wereld

Welkom bij de koffieochtend!
Op woensdag 21 augustus hebben al weer veel ouders de
weg gevonden naar de aula voor de eerste koffieochtend.
Uiteraard hopen we dat nieuwe ouders ook snel de weg naar
de koffieochtenden zullen vinden. We schenken tijdens een
koffieochtend een kopje koffie of thee voor u in en hopen u
te ontmoeten voor een informeel momentje. Of misschien
hebt u een brandende vraag. De directie staat u graag te
woord, geeft ook antwoord op uw vragen en u kunt natuurlijk
ook andere ouders ontmoeten. Heel graag tot ziens dus!
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Bladzijde 2

Informatiemiddagen Nieuwe Stijl

Schoolkampen groepen 6, 7 en 8

U leest het inderdaad goed: geen informatieavonden, maar –middagen. We reiken de
informatie dit schooljaar dus op een ander
moment en ook op een andere manier aan.
Op maandag 1 september zijn de ouders
van de groepen 1, 2 en 3 van 13.14-14.15
uur hartelijk welkom om de nodige informatie te vernemen over de groep waarin uw
zoon of dochter het komende jaar zal zitten.
De leerkrachten zullen vertellen over het reilen en zeilen in de groep, zodat u een idee
hebt hoe het schooljaar 2019-2020 er uit zal
zien.
De ouders van de groepen 7 en 8 hopen we
te ontmoeten op dinsdag 3 september. Van
13.15-14.15 uur ontvangt u de informatie
over de gang van zaken in de groepen.
Van 14.30-15.30 uur wordt er in de aula verteld over de overgang van De Kleine Wereld naar het voortgezet onderwijs.
Ook de ouders van kinderen uit groep 7 zijn
daarbij van harte welkom, want voor u het
weet, is ook uw zoon of dochter toe aan de
grote overstap. Uiteraard zijn de kinderen
van de groepen 7 en 8 ook uitgenodigd,
zodat ook zij de eerste informatie over deze
belangrijke stap ontvangen.
Voor de groepen 4, 5 en 6 is de middag op
woensdag 4 september van 13.15-14.15 uur.
Heel graag tot ziens op de informatieve
middagen!

De leerkrachten van de bovenbouw zijn al
volop bezig met het voorbereiden van een
boeiend en uitdagend programma voor de
kampen van de groepen 6,7 en 8. In de
week van 9 september zoeken de groepen
de prachtige locatie in Mook op om met
elkaar te genieten van allerlei activiteiten in
en rond de ruim opgezette blokhut.
Groep 6 gaat op maandag 9 september
een dag de omgeving van de blokhut in
Mook verkennen.
Groep 7 zal twee dagen kunnen genieten
van het uitje, namelijk op dinsdag 10 en
woensdag 11 september.
De kinderen van groep 8 krijgen de kans om
elkaar heel goed te leren kennen gedurende drie dagen. Zij bezoeken Mook van
woensdag 11 tot en met vrijdag 13 september.
We wensen alle kinderen uit de genoemde
groepen heel veel plezier toe tijdens de
schoolkampen!!

In schema zien de informatie-middagen
nieuwe stijl er zo uit:
Maandag 2 september
13.15-14.15 uur: Groepen 1, 2 en 3

Dinsdag 3 september
13.15-14.15 uur: Groepen 7 en 8 Algemeen
14.30-15.30 uur: Groepen 7 en 8 VO
Woensdag 4 september
13.15-14.15 uur: Groepen 4, 5 en 6

Luizencontrole
Na de zomervakantie is het, zoals na iedere
langere vakantie, tijd voor een luizencontrole. We zijn altijd blij dat we weer kunnen rekenen op onze kamouders om de controle
te doen. Om het werk wat gemakkelijker te
maken is het misschien goed om te weten
dat de controle het snelst gaat als de haren
van de kinderen gemakkelijk uit te kammen
zijn. Staarten en vlechten bewaren voor later, dus!
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Het eerste DKW-theater

Kalender en praktische zaken

Op donderdag 19 september is er voor de
ouders van de kinderen uit de groepen
1/2A, 4 en 6 een boeiend aantal optredens
tijdens het Kleine Wereld Theater. De kinderen laten vanaf 13.00 uur zien wat zij voor
de ouders hebben ingestudeerd: een vrolijk
dansje, een prachtig liedje, een spannend
toneelstukje of een afwisselende playbackact. Veel succes voor de optredende
kids en veel kijk– en luisterplezier voor de bezoekende ouders!

Als het goed is dan hebt u de jaarkalender
ontvangen. In de kalender staan alvast de
(meeste) activiteiten die we voor de kinderen en voor u op de rol hebben staan. Tevens is het een gids voor praktische zaken.
Treft u onduidelijkheden of vergissingen aan
in de kalender, laat u het dan alstublieft weten, zodat we deze kunnen bijstellen. Heeft u
na vrijdag 31 augustus nog geen kalender
gezien, geeft u dat dan gerust bij ons aan.
Wij zorgen dat u er alsnog één ontvangt.
Voor de duidelijkheid: de kalender ontvangt
u op papier, zodat u deze kunt gebruiken
om nieuwe activiteiten en afspraken van de
school toe te voegen.

Brieven om aan te denken

De nieuwe website
Achter de schermen zijn we druk bezig met
de nieuwe website. De huidige website kunnen we helaas niet meer in de lucht houden, omdat het bedrijf de website niet verder ontwikkeld. We zagen ons dus genoodzaakt om een nieuw bedrijf te vinden dat
het platform voor de website gedurende
langere tijd zou kunnen onderhouden. We
gaan nu gebruik maken van Social Schools.
Inmiddels is de meeste inhoud op de nieuwe
website geactualiseerd, maar u begrijpt dat
het ook voor ons even wennen is om in de
nieuwe omgeving te werken. We zijn trouwens al heel tevreden over de nieuwe vormgeving. We hopen dat u dat binnenkort ook
bent. Het duurt nog een paar weekjes en
dan kunt u de nieuwe website vinden op
het vertrouwde adres:
www.dekleinewereldnijmegen.nl.

Binnenkort ontvangt u de noodbrief en wellicht ook de toestemmingsverklaring. We verzoeken u vriendelijk om beide brieven zo
zorgvuldig mogelijk in te vullen en uiterlijk vrijdag 6 september weer op school in te leveren. De noodbrief gebruiken we om te achterhalen of uw huidige gegevens nog kloppen met wat wij in onze administratie hebben staan. Het toestemmingsformulier leggen we u voor in het kader van de privacywetgeving (ook wel met AVG aangeduid).
Hierin geeft u aan welke gegevens van uw
kind(eren) we in tekst en beeld mogen gebruiken in onze berichtgeving. We hopen
dat u even de tijd kunt nemen om beide
brieven zo volledig en nauwkeurig mogelijk
in te vullen. Alvast hartelijk dank.

Volgende nieuwsbrief
Op donderdag 26 september zal de volgende nieuwsbrief verschijnen. In deze nieuwsbrief treft u alle informatie aan voor de
maand oktober. U ontvangt de nieuwsbrief
via de mail, maar kunt deze ook terugvinden op de website van de school.

Met vriendelijke groeten,
Team Basisschool De Kleine Wereld

