
     
 

Nieuws vanuit De Kleine Wereld 

Mei & Juni 2022 
 
 
 
 
 

 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
En dan is het alweer mei… Wauw, de tijd vliegt! De laatste schoolperiode gaat van start.  
Er volgen 10 schoolweken waarin we samen met de kinderen nog veel mogen leren en 
natuurlijk vinden er ook weer de nodige ontspanningsactiviteiten plaats: de vierdaagse, het 
schoolreisje, etc. Een fijne tijd om, met zin, naar uit te kijken!  
 
Voor u ligt de nieuwsbrief voor de maanden mei & juni. We hebben alle belangrijke data op rij 
gezet en geven hier alvast een korte toelichting op.  
Ook heeft Linda IJmker een bijdrage gedeeld over ons Tiny Forest: Het Kleine Woud.  
Wij zijn op zoek naar ouders die graag helpen ons bosje te onderhouden. 
Bent u gek op de natuur, heeft u groene vingers of zou u dit graag willen?  
In het bericht van Linda hieronder vindt u waar u zich kan opgeven. Alvast enorm bedankt!  
 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 

 
 



 
Data om te onthouden: 
11 mei     Koffieochtend 
12 mei     Studiedag 6, alle kinderen vrij 
13 mei     Leerlingenraadvergadering 5 
26 mei     Hemelvaartsdag 
27 mei     Vrije dag na Hemelvaart 
31 mei t/m 3 juni   Avond-4-daagse  
5 en 6 juni    Pinksteren, iedereen vrij 
9 juni     Schoolfotograaf 
10 juni     Leerlingenraadvergadering, laatste keer 
13 juni     Schoolreisje 
19 juni     Vaderdag 
22 juni     Ouderbijeenkomst peuters/kleuters met Anita Schiks 
24 juni     Rapport 3 mee 
1 juli     Studiedag 7, alle kinderen vrij 
  
 
 

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? 

 
Bieb op school op donderdag 
Na de meivakantie bent u weer van harte welkom in onze BoS (Bieb op School), om samen 
met uw kind boeken te lenen voor thuis. Onze vrijwilligsters Debby en Dagmar staan klaar om 
de kinderen te helpen!  
 
Informatie over de formatie 
In de maanden april, mei en juni zijn wij altijd druk bezig met de formatie (de 
groepsbezetting) voor het komende schooljaar 2022 - 2023. Wij hopen u hier zo snel mogelijk 
meer over te vertellen.  
 
Schoolfotograaf  
Op donderdag 9 juni komen de fotografen van De Nieuwe Schoolfoto weer naar De Kleine 
Wereld. Alle groepen, alle kinderen en alle broertjes en zusjes worden leuk op de foto gezet.  
Als u kinderen heeft die (nog) niet op De Kleine Wereld zitten mag u met al uw kinderen na 
schooltijd naar school komen voor een leuke foto.  
Daarover volgt nog meer info via SchouderCom.  
Kion en Unik regelen dit jaar zelf hun schoolfotograaf. 
We kijken uit naar alle vrolijke gezichten op de schoolfoto van 
schooljaar 21-22! 
 
 
 
 
 
 
 



Schoolreisje  
YES! Op 13 juni is het weer tijd voor ons jaarlijkse schoolreisje!  

• De kleuters gaan naar de binnenspeeltuin Prett in, in Malden. 

• Groep 3, 4 en 5 spelen erop los in Koningin Julianatoren. 

• Groep 6, 7 en 8 vermaken zich in Toverland. 
 
Overige informatie ontvangt u via SchouderCom.  
 
Ouder peuter-kleuter bijeenkomst  
Op woensdagochtend 22 juni wordt er een speciale bijeenkomst voor ouders van peuters en 
kleuters georganiseerd. In deze bijeenkomst kijken we vooruit naar het schooljaar 2022-2023. 
Waar zou u als ouder graag meer over willen weten als het gaat over uw peuter of kleuter? 
Opvoeding, voeding, school?  
Uw input wordt gebruikt om de ouderbijeenkomsten van volgend schooljaar vorm te geven, 
uw inbreng is dus ontzettend belangrijk en fijn!  
 
Optionele oudergesprekken rapport 3 
Op vrijdag 24 juni krijgen alle kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis. 
Vervolgens vinden, in de week daarna van 27 t/m 30 juni, de optionele oudergesprekken 
plaats. Deze laatste gesprekken worden niet voor alle kinderen ingepland. Mocht het zo zijn 
dat de leerkracht van uw kind graag nog een gesprek met u voert, wordt u hiervoor 
uitgenodigd.  
 

  



Kinderboulen 
Elke donderdag jeu de boulen voor kinderen op de baan in wijktuin de schakel, gegeven 
door wijkbewoner Anthoon.  
Anthoon staat elke donderdag bij goed weer om 14.15 op het schoolplein en loopt met ze 
naar de wijktuin. Veel plezier met kinderboulen! 
 
Voor vragen hierover: app Bianca op 0630612243 
 

 
 
 

We koken bij jou in de wijk, kom je gezellig eten? 
Op de mobiele buurtkeuken koken we samen met ‘van tuin tot bord’ op verschillende 
plekken in de wijk. Jullie (ouders en kinderen) zijn welkom om gezellig mee te eten.  
 
Wanneer en waar? 
Wo 29 juni - speeltuin Keplerstraat 
Do 14 juli - Hommelhof, buurttuin De Hommel 
Do 28 juli - speeltuin Daltonstraat 
 
_Hoe laat? _ 
Vanaf 17.30 - eten om 18.00 uur  
 
Kosten? 
Volwassen 5,00 pp 
Kinderen 3,50 pp 
 
Je kunt ook helpen organiseren/ koken, dat eet je gratis mee. 
 
P.s.: alles is vegetarisch, dus ook geschikt als je halal eet. 
 
Zien we je dan? Gezellig!  
Veel groetjes, Bianca 

 

 
 
  



Laatste nieuws over Tiny Forest Het Kleine Woud 

Het Kleine Woud begint inmiddels mooi uit te lopen. Je zult zien dat straks de groei van de 
boompjes snel zal gaan.  Daarmee is het ook belangrijk dat het beheer goed geregeld is. 
 
Beheer 
Basisschool de Kleine Wereld en de gemeente Nijmegen sluiten een 
participatieovereenkomst om het beheer en gebruik goed te regelen. Leerlingen van de 
school zullen regelmatig in het bosje te vinden zijn om natuuronderzoekjes te doen en het 
Tiny Forest netjes te houden. We zijn op zoek naar een aantal buurtbewoners/ouders van 
leerlingen die willen meehelpen met het beheer. In de bijlage vind je wat de beheerstaken 
zijn. We noemen het ook wel “niets-doen-beheer”. Je houdt in de gaten wat er gebeurt en 
grijpt pas in wanneer het nodig is. Zo kan de natuur zich ontwikkelen. 
 
Wil jij meehelpen? Stuur je naam en je mobiele nummer naar Geerten de Jong van IVN Rijk 
van Nijmegen geertendejong@outlook.com, of app naar 06 52 24 02 80.  We starten een app 
groepje zodat we makkelijk met elkaar in contact kunnen komen. 
 
 
Beleef de Natuur 
Je kan natuurlijk ook lekker genieten van het bos. Zeker als straks de buitenlokalen af en 
ingericht zijn is het een fijne plek om te zitten, elkaar te ontmoeten en de natuur te beleven. 
In de IVN Beleef de Natuur-kalender 2022 vind je allerlei leuke seizoensgebonden activiteiten, 
weetjes en doe-het-thuis-tips. Met een Tiny Forest heb je de natuur altijd dichtbij. Doe 
bijvoorbeeld met de Nationale Bijentelling mee op 23 & 24 april in het Tiny Forest. De 
kalender is gratis te downloaden.  
Wil je het werk van IVN steunen? Wordt dan lid van IVN Rijk van Nijmegen. 
 
Wat wordt er nog gerealiseerd? 
Zoals gezegd de inrichting is nog niet helemaal klaar. Op de planning staan nog: 

• 5 fruitbomen op het veld (gemeente) 
• Liggende boomstammen als grens Tiny Forest en in de buitenlokalen om op te zitten 

(Dolmans met materiaal gemeente) 
• Klimboom (gemeente, wanneer beschikbaar vanuit kap)   
• Zuid-westelijke deel van het veld vaker maaien om het geschikt te maken voor sport 

en spel (gemeente) 
• Biodiverse verbindingszone van Tiny Forest naar Stadstuin de Groene Schakel 

(vrijwilligers de Groene Schakel) 

Voor zaken als picknickbank, entree bord, insectenhotel en andere wensen ligt het initiatief 
bij de buurt/school om dit later te realiseren evt. gebruikmakend van MijnWijkplan. Buurt en 
school worden t.z.t. ook betrokken bij de vernieuwing van het speelveld op noordwestelijke 
deel van het veld. 
 
Na bijna 3 jaar is voor mij het moment gekomen dat ik Tiny Forest Grootstal kan afronden en 
overdragen aan school, buurt en gemeente. Door corona was het soms erg lastig dingen te 
organiseren, maar ik ben heel blij met het resultaat en de betrokkenheid van iedereen! Per 1 
mei ga ik met een sabbatical. Mochten er nog vragen zijn voor IVN dan kun je contact 
opnemen met gelderland@ivn.nl    
 

mailto:geertendejong@outlook.com
https://doemee.ivn.nl/aanvragen-beleef-de-natuur-kalender
https://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/lid-worden
mailto:gelderland@ivn.nl


 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens Basisschool de Kleine Wereld, werkgroep Grootstal 
Groen, IVN Rijk van Nijmegen en gemeente Nijmegen 
Linda IJmker 
  
Projectleider 
IVN Natuureducatie  
 

 
Wil je weten hoe wij jong en oud betrekken bij natuur? Meld je aan voor de nieuwsbrief van 
IVN Gelderland!  
 
 
 
 

https://doemee.ivn.nl/aanmelden-nieuwsbrief-ivn-gelderland

