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Beste ouders/ verzorgers,  
  
Gisteren hebben we samen het Kerstfeest gevierd op school. In de klassen met een Kerstdiner en in de 
aula met u als ouders. Wat was het een fijn samenzijn! De kinderen prachtig aangekleed en trots op hun 
gerechtjes. Ze hebben er zichtbaar van genoten en ik ook!  
Zo’n succesvol feest is alleen maar mogelijk met de inzet van een fantastische oudercommissie.  
Heel erg bedankt!   
 
Na de sprankelende Kerstoptredens van vandaag heeft iedereen nu lekker vakantie. Even tijd voor thuis, 
tijd voor ontspanning, leuke dingen doen en terugblikken op het afgelopen jaar. Ik kijk ook dit jaar weer 
met trots terug als directeur van De Kleine Wereld. We hebben weer veel meegemaakt samen en we 
hebben dit allemaal tot een goed einde weten te brengen vanuit liefde voor onderwijs en voor de 
kinderen.   
Elke dag opnieuw sta ik met zin op, om samen met mijn team, de kinderen en u als ouders met liefde te 
ontvangen op school. Om kinderen elke dag weer een beetje meer te leren over rekenen en taal, maar 
ook over zichzelf en de ander. Om u te ontmoeten en samen het gesprek te voeren over uw kind en 
over hoe onze samenwerking nog beter kan voor de allerbeste ondersteuning.  
 
Het maakt mij nog trotser dat dit ook werd opgemerkt door de inspectie op 18 november jl.: 
“Afrondend stel ik vast dat de Kleine Wereld een fijne school is waarin de leerlingen veel leren in een 
prettige sfeer en een goed en rustig leerklimaat. 
Opvallend is de passie en bevlogenheid voor onderwijs die ik bij zowel het team als de directie heb 
ervaren. Ik was onder de indruk van dit schoolbezoek en heb een goed beeld gekregen van waar de 
school voor staat. 
Met een glimlach op mijn gezicht stap ik de auto weer in en realiseer me wat een fijne school dit is en 
dat je een geluksvogel bent als je hier als leerling je basisschooltijd mag doormaken.” 
 
 
Het team van De Kleine Wereld wenst u fijne feestdagen toen een gezond en gelukkig 2023! 
 
 
Hartelijke groet, namens het team, 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld  

 
 
 
 
 



 

Data om te onthouden: 
24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 
9 januari   studiedag, alle kinderen vrij 
10 januari   school begint weer 
25 januari   start nationale voorlees- poëzie en gedichtendagen 
27 januari   kleuters vrije vrijdag 
1 februari   einde nationale voorlees- poëzie en gedichtendagen 
1 februari   ouderbijeenkomst peuters en kleuters 
7 februari   studiedag, alle kinderen vrij 
11 februari   open dag Voortgezet Onderwijs 
17 februari   carnaval op de Kleine Wereld ‘s-morgens 
17 februari   om 12 uur school uit, voorjaarsvakantie t/m 26 februari 
27 februari   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? 

 
Ouderbijeenkomsten ouders peuters en kleuters  
Op woensdagochtend 1 februari om 8.45 uur wordt er een ouderbijeenkomst voor ouders 
van peuters en kleuters georganiseerd. In deze bijeenkomst worden er onderwerpen 
besproken rondom de ontwikkeling en opvoeding van uw peuter of kleuter.  
Anita Schiks (Bindkracht10) is bij deze bijeenkomsten ook aanwezig. Mocht u vragen hebben 
over activiteiten in de wijk, opvoedvragen of adviezen dan kan zij met u meedenken.  
  
Hopelijk zien wij jullie op woensdag 1 februari om 8.45 uur!  
 
Een Kerstgroet van Bindkracht 10  
https://youtu.be/wQOgayPvokc 
 
Zwemmen tijdens studiedag op maandag 9 januari 2023 in Sportfondsenbad Nijmegen-West  
 

Geachte 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   
€ 4,- p.p. (i.p.v. € 6,-) in Sportfondsenbad Nijmegen-West.   

Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn de kinderen van harte welkom.   

https://youtu.be/wQOgayPvokc


 

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!  
  
  
 
 
 

Let op! 
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020?  
Dan dient uw kind vóór 1 februari 2023 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het 
schooljaar 2023-2024. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.  
Heeft u al een kind op school? 
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2019 en 1 juni 2020, bij aanmelding vóór 1 
februari 2023, de garantie op plaatsing op dezelfde school. 
 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22  
 

ي .نيميخي   
 دليل مدرست 

 انتبه!! 
؟   2020حزيران  1و   2019حزيران    1هل ولد طفلك بي      

ي دليل المدرسة للعام الدراسي  شباط( 1اذن يجب عليك تسجيل طفلك قبل )
   2024-2023ف 

 يمكنك التسجيل عبر الرابط التالي : 
www.schoolwijzernijmegen.nl 
 لن تتلق  رسالة تذكب  عند تسجيلك 

ي المدرسة؟ 
 هل لديك من قبل طفل ف 

ي نفس المدرسة فقط إذا تقدمتم قبل )
ي هذه الحالة سيتم وضع األخوة االشقاء ف 

( شباط بالتسجيل. 1ف   
 : 0243602022أذا لديكم مزيد من األسئلة ...يرجر االتصال بالدليل االمدرسة عىل الرقم التالي  

 
 
Lütfen dikkat! 
1 Haziran 2019 ile 1 Haziran 2020 arasında doğmuş çocuğunuz varsa, 2023-2024 eğitim ve 
öğretim yılı için 1 Subat 2023 tarihinden önce ön kayıt müracaatını yapmış olmalısınız. Ön 
kayıt müracaatınızı www.schoolwijzernijmegen.nl sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Bu konuyla 
alakalı başka herhangi bir hatırlatma mektubu gelmeyecektir. 
1 Haziran 2019 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında doğmuş çocuğun kardeşleriyle aynı 
ilkokula gitme garantisi ancak 1 Subat önce yapılmış olan müracaatlar için geçerlidir. 
 
Herhangi bir sorunuz varsa 024-3602022 numaralı telefonu hattını arayarak Schoolwijzer ile 
irtibata geçebilirsiniz.  
Not: Schoolwijzer ile gerçekleşecek her görüşme Hollandacadır. 
 
 

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
http://www.schoolwijzernijmegen.nl/


 

 
Luistertip! Podcast ‘Ouder en kind: het gesprek over gevoel’ 
  
GGD Gelderland-Zuid heeft een podcastserie gemaakt over 
opvoeden. Ouders, kinderen (4-12 jaar) én experts in de 
opvoedkunde laten zien dat het niet altijd perfect hoeft te 
gaan. Dat het ook oké is als je soms even iets niet weet en 
dat je daarin niet de enige bent. De afleveringen gaan over 
emoties uiten en bespreken; zelfvertrouwen; 
woedebeheersing en conflicthantering. 
Een leuke luistertip voor in de kerstvakantie! 
De podcast is te beluisteren via https://ggdgz.nl/podcast 

 
Op school hangt een grotere poster met een QR-code die u kunt scannen met de telefoon 
zodat u makkelijk de podcast kunt beluisteren. 
 
 

  

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over 
passend onderwijs 
Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je 
meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 
Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl. 
Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en 
samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend 
onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit 
veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je 
vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je 
contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. 
Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor 
ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over 
hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, 
documenten etc. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Wesseldijk 
Bestuurder 
 
 
 
 
 

https://ggdgz.nl/podcast
http://www.steunpuntnijmegenstromenland.nl/
http://www.stromenland.nl/

