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Data om te onthouden
10-3-2021
Studiedag, alle kinderen vrij

Beste ouders/ verzorgers,

27-3-2021

Na een tijd van thuisonderwijs en een ontspannende vakantie zijn
we afgelopen maandag een nieuwe periode gestart. Tijdens een
briefing met het team hebben we maandag het thema voor deze
periode besproken: Met volle kracht vooruit!

Zomertijd gaat dit weekend in

Een periode waarin we weer ons beste beentje voor willen zetten,
samen met de kinderen. Wat we hierin belangrijk vinden is het
ontwikkelen van een groeimindset. Kinderen die sterk denken vanuit
een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven
verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je
kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te
doen. Door hier met de kinderen over te praten willen we ze hier
bewust van maken en over leren. Kinderen die denken vanuit de
groeimindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit of
wanneer iets veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat
hoort bij groeien. Ze weten dat ze hard moeten werken om verder te
komen en leveren die inspanning graag. Kortom, een groeimindset
leidt tot een passie voor leren.
En wat is het fijn als je daardoor als kind zelfverzekerd je schoolwerk
en je toets kan maken! Aankomende week gaan we namelijk van
start met de Cito toetsen. Een groeimindset, voldoende slaap en
gezond eten gaan helpen om geconcentreerd en goed te kunnen
werken.

1-4-2021
Rapport mee
2-4-2021
Goede vrijdag
5-4-2021
Tweede paasdag, vrij

Op elke woensdag, met
uitzondering van studie- en
feestdagen:
Koffie to Go!
Een fijn ontmoetingsmoment
tussen ouders en school.

Als bijlage in de mail vindt u informatie hoe u de groeimindset als
ouder kan stimuleren.
Helpt u ons mee om samen de kinderen te laten groeien?
Hartelijke groet, namens het team,
Judith Heijmans
Directeur de Kleine Wereld
Marie Curiestraat 9, 6533HV, Nijmegen
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Nog meer belangrijk nieuws
Rapporten en oudergesprekken (namens IB)
In de kalender stonden in januari toetsweken gepland. Omdat deze in
de thuiswerkperiode vielen, zijn deze niet doorgegaan. De toetsen
worden vanaf volgende week afgenomen. Doordat de toetsen later
worden afgenomen, schuift ook het rapport op. Het rapport gaat
daarom niet op 12 maart, maar op donderdag 1 april mee naar huis.

Belangrijke
mededeling
•
•

De oudergesprekken vinden plaats in de week van 6 t/m 9 april. Hier
ontvangt u t.z.t. meer informatie over.

2e rapport gaat mee op 1
april
Rapportgesprekken 2e
periode: in de week van
6 t/m 9 april.

Mocht u het rapport nog thuis hebben liggen, wilt u deze dan
meegeven aan uw kind? Bedankt!
Judo op De Kleine Wereld
Vanaf volgende week komt Maurice Orth judolessen verzorgen op school. Dat gebeurt tijdens de
gymlessen op vrijdag. Juf Manon en Meester Maurice verdelen de groepen dan. Dus de ene helft van de
groep krijgt gymles van juf Manon en de andere helft krijgt judoles van meester Maurice. De week erop
worden de groepen gewisseld.
Wat is Judo?
Judo is veel meer dan alleen een sport. Tijdens de afwisselende lessen werken
we met veel plezier aan valpreventie, respect, samenwerking, discipline,
beheersing, weerbaarheid en vertrouwen. Leerlingen kunnen op alle fronten
leren van judo en van elkaar.
Wie is Maurice?
Maurice heeft de zwarte band in judo en karate (beide derde dan) en is docent
lichamelijke opvoeding. Hij heeft ervaring op verschillende basisscholen,
voortgezet en speciaal onderwijs en de sporthogeschool. Daarnaast is hij
eigenaar en docent van Judo en Karate Tomoda (www.tomoda.nl).
Hij heeft enorm veel zin om volgende week te starten met de lessen!
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Even voorstellen:
Beste ouders,
Graag stel ik me aan u voor, al zullen de meeste van u niets met mij te maken krijgen. Mijn naam is
Bianca van der Pas. Ik werk voor Sterker Sociaal Werk en ik ben als schoolmaatschappelijk werker
verbonden aan de school van uw kind, De Kleine Wereld. Wanneer er zorgen zijn over uw kind kan ik
met de school en ouders meedenken over een passende oplossing. Soms heeft een kind wat
ondersteuning nodig bij een probleem wat op school speelt, soms loopt het thuis even niet zo lekker. Als
u zich zorgen maakt kan de leerkracht van uw kind u doorverwijzen naar mij, samen gaan we dan
bekijken wat een passende oplossing is. Als dit kortdurend kan ga ik zelf aan de slag met u en uw kind.
Wanneer er meer ondersteuning nodig is denk ik mee over passende hulp en help ik u om dit in gang te
zetten.
Er zijn veel veranderingen gaande voor de jeugdhulp in Nijmegen. Vanaf 1 juli gaat een nieuwe
organisatie Jeugdhulp bieden en zal ik niet meer verbonden zijn aan de school van uw kind.
Schoolmaatschappelijk werk zal er wel gewoon blijven, en daar kunt u dus ook een beroep op blijven
doen.
U kunt mij af en toe rond zien lopen. Ik ben op school voor overleg en soms om met een kind te werken.
Tot ziens en groeten,
Bianca van der Pas.
b.vanderpas@sterker.nl
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