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Beste ouders/ verzorgers,  
 
De vakantie is voorbij! Afgelopen maandag hebben we, samen met de kinderen, een nieuwe 
periode opgestart. Wij hebben er zin in om weer goede lessen te verzorgen en samen te 
leren. En wat heerlijk dat de Lente langzaamaan haar intrede doet... Vanmorgen reed ik naar 
school met een zon in mijn gezicht! Het is weer licht 's morgens en ook de vogels laten van 
zich horen. Fijn hoor, want dat donkere weer zijn we met zijn allen wel een beetje beu.  
 
Hopelijk heeft u genoten van een week vakantie met uw kind(eren). Tijd om even uit te rusten 
en gezellige dingen te ondernemen met elkaar. Dat is naast een druk schoolleven natuurlijk 
ook erg belangrijk. Ontspanning en spelen.  
 
Op vrijdag 10 maart krijgen de kinderen het 2e rapport mee naar huis. Hier hebben de 
leerkrachten de afgelopen weken hard aan gewerkt. Het rapport is een belangrijk moment 
om stil te staan bij de groei die kinderen doormaken. Elk kind op zijn of haar eigen manier en 
eigen tempo. Op De Kleine Wereld zijn we dan ook trots op ieder kind! Samen met de 
kinderen kijken we naar wat goed gaat, waar er leervragen zijn en hoe ze hun doelen kunnen 
bereiken. Behalve dat leren inspanning en tijd mag kosten, is het ook leuk!  
Die groeimindset willen wij de kinderen graag meegeven. Als je iets wil en je zet door, dan 
gaat het je zeker lukken!   
Op 15 en 16 maart zijn vervolgens de rapportgesprekken. We kijken er erg naar uit u weer in 
school te ontmoeten en om onze trots over uw kind met u te delen!  
 
In maart en april staat een volgende ronde DKW-theaters gepland. Tijd voor de klassen om 
hun talenten te showen! U bent als ouder van harte welkom om mee te genieten van het 
talent van uw kind en klas op het podium.   
 
Graag tot snel op De Kleine Wereld!  
Hartelijke groet, namens het team, 
 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 
 
 
 
 
 
 
  



 

Data om te onthouden: 
10 maart   tweede rapport mee 
15 maart   rapportgesprekken 
16 maart   rapportgesprekken 
17 maart   kleuters vrije vrijdag 
23 maart   ramadan 
26 maart   zomertijd 
30 maart   DKW-theater groep 1 / 2 / 5 en 8 
31 maart   kinderen vanaf 12 uur vrij, Josephdag 
13 maart   kinderen vanaf 12 uur vrij, studiemiddag 
5 april    DKW-theater groep 2 / 3 / 4 / 6 en 8 
6 april    paasactiviteit 
7 april    goede vrijdag, vrije dag 
10 april   tweede paasdag, vrije dag 
18 en 19 april   IEP-eindtoets groep 8 
21 april   Koningsspelen, Suikerfeest 
22 april t/m 7 mei  meivakantie 
8 mei    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? 

 
31 maart Josephdag 
Op 31 maart is er een speciale Josephdag voor iedereen die bij stichting Sint Josephscholen 
werkt. Om deze reden zijn de kinderen op vrijdag 31 maart om 12.00 u uit.  
 
Rapporten en rapportgesprekken 
Op 10 maart krijgen alle kinderen het 2e rapport mee naar huis. De week erop volgen dan de 
rapportgesprekken. Hierover ontvangt u meer informatie via Social Schools. 
 
De Vreedzame school: we hebben leerlingmediatoren!  
Via het programma van De Vreedzame School leren wij kinderen hoe je met conflicten om 
kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten zoveel mogelijk zelfstandig op te lossen. 
Wanneer het de kinderen niet lukt om een conflict zelf op te lossen, kunnen ze hulp krijgen 
van een mediator. Kinderen leren zo dat conflicten soms ook opgelost kunnen worden met 
iemand erbij die luistert en helpt. De mediator kan een leerkracht zijn, maar óók een ander 
kind. Zij helpen andere kinderen bij het oplossen van een conflict. Natuurlijk blijven de 
leerkrachten altijd verantwoordelijk over hoe dit gaat. 
 
In de weken voor de Carnavalsvakantie zijn er 12 kinderen uit groep 7 en 8 officieel opgeleid 
tot leerlingmediator! Want een mediator ben je natuurlijk niet zomaar, daarvoor leer je 
gesprekstechnieken aan en welke houding je als mediator aanneemt als je helpt bij het 
oplossen van een conflict. 
 



 

Vandaag vindt er, onder ogen van de ouders van deze kinderen en de rest van de school, een 
diploma-uitreiking plaats. Wat zijn we trots!  
 
Zwangerschapsverlof 
Zoals de meeste ouders inmiddels weten ben ik in blijde verwachting van een dochter. 
De start van de meivakantie betekent ook de start van mijn zwangerschapsverlof.  
Vrijdag 21 april is voorlopig mijn laatste werkdag. Dit betekent dat ik vanaf dan even niet 
meer op school aanwezig zal zijn.  
 
Gelukkig worden mijn werkzaamheden goed opgevangen door: 

- Sandra Seising - van der Linden: teamleider en leerkracht onderbouw  
- Mandy Gerardu: directeur van basisschool Brakkenstein.  

 
De vervanging ziet er als volgt uit:  
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Sandra Sandra Sandra 
Mandy 

 Mandy 

 
Afhankelijk van wanneer mijn dochter wordt geboren, zal ik rond de Herfstvakantie weer 
terugkeren op De Kleine Wereld. Ik ga het team, de kinderen en u als ouder natuurlijk 
ontzettend missen!  
Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben: wees welkom. 
 
Pannenkoekendag 15 maart 
Jaaaa! Op 15 maart viert Bianca Bolwerk (BindKracht 10) samen met de kinderen Nationale 
Pannenkoekendag. Bijna 100.000 ouderen worden op deze dag door bijna net zo veel 
leerlingen verwend met zelfgebakken pannenkoeken.  
 
Waar en wanneer?  

- Wijkcentrum De Schakel. 
- Van 14.30 tot 16.00 uur pannenkoeken bakken. 
- Van 16.00u tot 17.00u worden de pannenkoeken geserveerd aan de ouderen in ons 

zelfgemaakte en versierde pannenkoekenrestaurant 🥞  
 
Aanmelden kan via Bianca Bolwerk: 06 306 122 43. 
  



 

 
 
 
  



 

 

 
  



 

 
 
  



 

Kansrijk Kind,  
 
Stichting kinderen van de Voedselbank geeft in Nederland kledingpakketten uit voorzien van 
nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke cadeautjes. Bent u een gezin dat is 
aangesloten bij een voedselbank, meld u aan voor ondersteuning vanuit de stichting op 
www.kinderenvandevoedselbank.nl  
 

Kinderarmoede in Nederland.  
Stichting Kinderfeest biedt kinderen in armoede, door heel Nederland, van groep 2 t/m 8, een 
dag om nooit te vergeten. De kinderfeestjes worden buitenshuis georganiseerd en wij nemen 
de zorg helemaal uit handen. Hierdoor beleven ook zij een zorgeloze en fijne middag. Want je 
verjaardag, dat moet een feestje zijn!  
www.stichtingkinderfeest.nl aanvragen feestje/ pretpakket  
 
Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsnorm een 
onbezorgde vakantieweek aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland. 
Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen!  
www.devakantiebank.nl – ik wil me aanmelden  
 
Vind het zeker niet beschamend om ondersteuning aan te vragen voor uw kinderen, hier 
heeft u tenslotte alles voor over, indien mogelijk helpen deze stichtingen u graag! 
 
 

NASCHOOLS SPORTAANBOD 
NABA BOXING 
 
KOM JIJ OOK LEKKER BEWEGEN? 
Laat je in een veilige omgeving uitdagen en werk aan 
je conditie en techniek door middel van 
bokstraining! 
 
Wanneer? Op donderdag van 14:30 tot 15:30u 
Start donderdag 2 maart t/m donderdag 20 april 
Voor wie? Alle kinderen uit de wijk in de leeftijd 9 
t/m 12 
Waar? Marie Curie Gymzaal, Marie Curiestraat 11 
Vragen? Neem contact op met trainer Kees Esveld 
of buurtsportcoach Niek Thomassen 
Kees 06 - 52 45 26 19 - keesesveld@live.nl 
Niek 06 - 31 02 06 97 - n.thomassen@nijmegen.nl  
Een samenwerking van: Basisschool De Kleine Wereld, Gemeente Nijmegen en Naba Boxing 
Nijmegen 

http://www.kinderenvandevoedselbank.nl/

