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September 2020

Nieuws vanuit
De Kleine Wereld

Data om te onthouden
7-9-2020
Deze week: informatie momenten
op het schoolplein

Beste ouders/ verzorgers,
Het schooljaar 2020-2021 is fris & fruitig van start gegaan! Fijn om
alle kinderen weer gezond en uitgerust op school te zien na een
zonnige vakantie.
Het blijft een vreemde tijd, de tijd waarin corona ons nog steeds de
regel oplegt om voldoende afstand te houden. Dit staat haaks op
ons gevoel om veel met u in contact te zijn. Samen zorgen we er
immers voor dat uw kind(eren) met plezier naar school gaan! Als
team zoeken we dan ook naar mogelijkheden om met u in contact
te zijn en te blijven. Zo zullen de informatiemiddagen doorgaan,
maar wel op aangepaste wijze plaatsvinden. Uitleg volgt verderop
in de nieuwsbrief.
Schoolontwikkeling:
Aankomend jaar staat het woord ‘floreren’ centraal 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 bovenal 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.
Floreren kan alleen 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.
Wij kijken uit naar een mooi schooljaar, hopelijk u ook!
Hartelijke groet, namens het team,
Judith Heijmans
Directeur de Kleine Wereld

14-9-2020
Deze week: kamp groep 6 t/m 8
23-9-2020
Start Kinderpostzegelactie
Groep 3 en groep 7 gaan naar de
natuurtuin. Informatie volgt vanuit
de leerkrachten.
09-09-2020
Vanaf 9 september is er, bij droog
weer, elke woensdag:
Koffie to Go!
Van 8.30 – 9.00 uur bent u
welkom op het schoolplein voor
een kopje koffie of thee. Bent u
erbij?

Belangrijke
mededeling
Uiterlijk a.s. vrijdag 4
september verwachten wij
alle noodbrieven weer
terug op school.
Omdat wij gaan werken
met een ouderportaal
willen we z.s.m. uw
gegevens
op
orde
hebben.
Alvast bedankt!
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Nog meer belangrijk nieuws
Kamp groepen 6 t/m 8 gaan op aangepaste wijze door!
Na een zorgvuldig overleg is besloten om het kamp, op een gezonde en
verantwoorde manier, door te laten gaan.
Ouders van de groepen 6 t/m 8 ontvangen hier via de mail informatie
over.
Informatiemiddagen in andere stijl
Informatiemiddagen dienen als kennismakings- / contactmoment tussen
leerkracht en ouders. Ook is er ruimte om vragen te stellen over het
schooljaar.

In de buurt
Opening wijktuin de
Schakel
Op a.s. zaterdag 5 september
is er voor de bewoners van
de wijk Grootstal een groot
openingsfeest met leuke
activiteiten voor jong en oud.
Tijd: 14.30 tot 17.30 uur
Waar: in de stadstuin, naast
wijkcentrum de Schakel

Vanwege corona organiseren we de informatiemiddagen als volgt:
1. Vrijdag 4 september ontvangt u via mail informatie van de leerkracht
over aankomend schooljaar.
2. Voor elke groep is er volgende week een contactmoment met de
leerkracht op het schoolplein, waar u uw vragen over dit schooljaar
kunt stellen. We vragen u daarbij 1,5 m afstand te bewaren. In het
schema hieronder ziet u wanneer de leerkracht op het schoolplein
is:

Tip van de maand:
Neem eens een kijkje op de website van Stichting Sint
Josephscholen en zie daar de leuke foto’s die gemaakt zijn op
De Kleine Wereld!
https://www.josephscholen.nl/
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Nieuwe collega’s gevonden: even voorstellen!
Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure hebben wij voor de groepen 3 & 4 leraarondersteuners gevonden.
Wij mogen Imke Visser en Kelly Penterman verwelkomen als collega’s en teamlid. Zij stellen zich
hieronder graag aan u voor:
Hoi allemaal!
Een aantal van jullie heb ik wellicht al op het plein van de
Kleine Wereld gezien, maar voor het merendeel van de
ouders ben ik nog een onbekend gezicht. Daarom wil ik me
graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Imke Visser, ik ben
26 jaar en ik woon in Nijmegen. Sinds maandag 24 augustus
ben ik werkzaam als leraarondersteuner op de Kleine
Wereld. Ik zal op maandag, dinsdag en donderdag juf
Anneke en juf Marike in groep 3 gaan ondersteunen. Na mijn
studie Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen, heb ik besloten dat ik toch graag
een échte juf wil worden en daar ga ik nog een extra studie
voor doen. Ik zal dit jaar, naast mijn werk bij de Kleine
Wereld, met de deeltijd PABO starten aan de HAN in
Nijmegen.
Naast mijn werk en mijn studie sta ik 2x per week op het
hockeyveld om wat aan mijn conditie te doen, ga ik
regelmatig zwemmen en breng ik veel tijd door met mijn
familie en vriendinnen.
Ik kijk er naar uit om de leerlingen én hun ouders te leren kennen, helaas is dat in de coronatijd wat
lastiger. Toch hoop ik dat we elkaar (bij het hek) kunnen treffen, spreek me dan gerust aan!
Groetjes Imke

Vertrouwd maar toch ook nieuw.....
Mijn naam is Kelly Penterman en ik volg de lerarenopleiding aan de
HAN. De afgelopen jaren ben ik veel op De Kleine wereld aanwezig
geweest in de rol van moeder, klassenouder en lid van de
oudercommissie, het vertrouwde.
Het komende schooljaar ga ik een nieuwe rol vervullen. Ik zal op
woensdag en vrijdag werkzaam zijn als leraarondersteuner bij de
groepen 3 en 4. Daarnaast zal ik voor mijn opleiding het komende half
jaar op de donderdag stage lopen bij de kleuters in groep 1/2A.
Samen met de leerlingen en de andere leerkrachten gaan we er een
leuk jaar van maken. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging!
Groetjes,
Kelly Penterman
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Het 10-uurtjes-, lunch- en trakatiebeleid op De Kleine Wereld
Om even op te frissen: op De Kleine Wereld werken we met een traktatie-, lunch- en 10-uurtjeskaart.
Hierop staat wat kinderen mee mogen nemen naar school:
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