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Beste ouders/ verzorgers,  
 
Terwijl de weken voorbij waaien, wordt er door jong en oud hard gewerkt en 
samen geleerd op De Kleine Wereld. Bij dat werken en leren hoort ook zeker 
ontspanning. Vandaag is dan ook de herfstvakantie begonnen!  
 
In deze nieuwsbrief vindt u al een aantal activiteiten m.b.t. het Sinterklaasfeest 
in december. De periode tot aan de Kerstvakantie zal een tijd zijn waarin de 
nadruk ligt op samen vieren. Daarmee bedoel ik niet alleen het Sinterklaas- en 
Kerstfeest. We vieren ook de groei die elk kind doormaakt bij ons op school. Elk 
kind op zijn of haar eigen manier! 
Niet voor niets vindt in november de 1e ronde rapportgesprekken plaats. Een 
waardevol moment waarin wij als school, samen met u als ouder, de 
ontwikkeling van uw zoon/ dochter bespreken. Samenwerken met u vinden wij 
erg waardevol, omdat u uw kind het beste kent. 
 
Maar nu eerst… vakantie J 
Wij hopen dat u samen met uw kinderen geniet van een ontspannen en 
gezellige week! 
 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 
 
 

 
 



 
 
 
Data om te onthouden: 
1 november:     Studiedag 2, alle kinderen vrij 
2 t/m 5 november:   Luizencontrole 
3 november:     Koffieochtend 
4 november:  Nationaal schoolontbijt 
5 november:     Rapport 1 mee 
9 november:    Rapportgesprekken spildag + avond 
10 november:    Rapportgesprekken  
13 november:    Sinterklaas komt aan in Nederland  
23 november:    Gastles IVN groep 5 t/m 8 Tiny Forest 
25 november:     Schoen zetten voor Sinterklaas 
25 november:    Nieuwsbrief december 
26 november:    Leerlingenraad-vergadering nr. 2 
 
 
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? 

 
 
Ouders in onze Kindcampus 
De situatie rondom corona is momenteel erg onzeker en we willen te allen tijde voorkomen 
dat het onderwijs voor de kinderen in gevaar komt. Dit maakt dat we hebben besloten om de 
huidige maatregelen wat betreft ouders aan te houden. Dit geldt ook voor KION.  
Wij hopen dat ouders na de Kerstvakantie hun kind weer 1 dag per week de school in kunnen 
brengen. U ontvangt daar t.z.t. meer informatie over.  
Wij kijken er naar uit u dan weer vaker live te ontmoeten!  
Natuurlijk bent u nog steeds van harte welkom op afspraak. Via SchouderCom kunt u een 
afspraak maken. 
 
 
Inloopspreekuren van Margriet (GGD) 
De inloopspreekuren van Margriet zijn verplaatst naar de woensdagochtend. Ze komt op de 
even weken op school tijdens het Koffie to Go moment. Ze is dan aanwezig van 8.20 tot 9.00 
uur. 
 
 
Luis in je haar? Kammen maar!  
De week na de herfstvakantie gaan we weer controleren of er hoofdluizen 
op hoofden rondwandelen. Niemand wil ze graag hebben, dus komen er 
“luizen-ouders” de kinderen controleren. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind(eren) geen gel en ingewikkelde kapsels hebben? Dat maakt de 
controle zeer lastig. 
 



Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar 
houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden 
onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per 
maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. 
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar 
het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen 
zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. 
Op onze school controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. 
Helaas is dat nu niet mogelijk. Daarom is het is het belangrijk dat u dit thuis zelf doet. 
Hoe u dit moet doen, vindt u via onderstaande link: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 
 
 
 

Het Nationaal Schoolontbijt 
Op donderdag 4 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. Een 
mooi moment waarop wij onze kinderen willen leren over het belang van 
een gezond ontbijt. Via de volgende link vindt u informatie over het 
Schoolontbijt: 
https://www.schoolontbijt.nl/ouders/ 
 
Let op: De kleutergroepen hoeven geen bord, beker en bestek mee te nemen. 
De groepen 3 t/m 8 doen dit wel. Wij wensen alle kinderen een smakelijk en 
leerzaam ontbijt toe! 

 
 
Rapportgesprekken 

Op vrijdag 5 november gaat het 1e rapport mee naar huis. De gesprekken worden door de 
leerkrachten gepland op 9 en 10 november. U ontvangt via de leerkracht een uitnodiging met 
daarop de datum en tijd. Uitgebreidere informatie volgt via een mail. 
Alvast bedankt voor uw begrip! 
 
Sinterklaas 
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. De Sint en Pieten zijn onderweg naar Nederland 
en komen op 13 november aan. Op 25 november zetten we allemaal onze schoen op school. 
Op 3 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan De Kleine Wereld. Wij houden het 
Sinterklaasjournaal goed in de gaten. Doen jullie dat ook? 
 
 

  



Tiny Forest: 
Op dinsdag 23 november krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een gastles over het Tiny 
Forest. 

In deze voorpret-les maken de leerlingen kennis met Tiny Forest en het concept van de Tiny 
Forest Rangers. Deze gastles wordt in zijn geheel verzorgd door een IVN-medewerker. Er 
wordt hierbij gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie. Door middel van filmpjes, een 
werkblad en een quiz gaan de leerlingen op een creatieve manier aan de slag met deze 
inhoud omtrent het Tiny Forest. 

Het Tiny Forest dat de leerlingen gaan planten, wordt hun eigen Tiny Forest. Daarom mogen 
de leerlingen zelf de naam van het bos bedenken. Elke leerling plant straks allerlei bomen, 
maar kiest er één boom uit, die ze een jaar lang gaan volgen. Voor de eigen boom krijgen ze 
een persoonlijk bomenlabel, zodat ze ‘m altijd terug kunnen vinden. Op het label schrijven ze 
hun eigen naam, de soort boom en de naam die ze de boom zelf willen geven. De IVN-
medewerker vertelt ook dat het belangrijk is voor de plantdag, dat de leerlingen geschikte 
kleren en oude schoenen aandoen en in ieder geval regenkleding meenemen want je mag 
vies worden! 

Een vakjury kiest uiteindelijk de beste naam uit voor het Tiny Forest locatie Grootstal en de 
groepswinnaar krijgt een presentje. 

En dan: Op woensdag 1 december is de boomplant dag ingepland. Het is handig dat de 
kinderen dan dus kleren aan doen die vuil en nat mogen worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Even voorstellen: 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Mijn naam is Nina en ik zal de aankomende maanden stagelopen bij 
groep 3B van juf Anneke. Ik ben 24 jaar en tweedejaars pabostudent. 
Naast mijn studie ben ik afgestudeerd als logopediste en werk ik in het 
RadboudUMC als voedingsassistent. Ik woon in het centrum van 
Nijmegen. Ik zal op de maandagochtend en de vrijdag aanwezig zijn. 
Ik heb erg veel zin in aankomende periode! Mocht u kennis willen 
maken, na schooltijd loop ik mee naar buiten met de kinderen, dus 
schroom niet om mij aan te spreken ;-) 
Wie weet tot ziens! 
 
Nina Dronkers 
 

Programma na de herfstvakantie van Bindkracht 10: 

• HERFST AVONTUREN voor groep 3 en 4 - Dinsdag 2, 9 en 16 november - van 14.15 tot 
15.30 uur - aanmelden via 0630612243 

• AFRIKAANS DINER gekookt door kinderen uit de wijk - woensdag 17 november om 
17.30 in de schakel - wie komt er eten? 3 gangen voor 3 euro, dat wordt smullen! 
aanmelden via 0630612243 

• SURPRISEHULP voor iedereen die wat extra hulp kan gebruiken bij het maken van de 
surprise - dinsdag 23 en 30 november en 1 december van 14.15 tot 16.00 uur - de 
kleine wereld - inschrijven op bord in de school of via 0630612243 

• Mailen mag ook: bianca.bolwerk@bindkracht10.nl 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
   

  
 

 
  

 
 

 
  

 

 
 

   



 
Nijmegen, oktober 2021 
Betreft; Zwemmen op een studiedag 
 
 
 
Geachte directie, leerkrachten en 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  
€ 2,50 p.p. (i.p.v. € 5,00) in Sportfondsenbad Nijmegen-West.  
Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn de kinderen van harte welkom.  
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! 
 
Uw school heeft bij NV Sportfondsen Nijmegen kenbaar gemaakt wanneer de studiedagen 
zijn. Op Facebook zullen wij uw leerlingen/kinderen hier nogmaals aan herinneren.  
Er zijn wel een paar aandachtspunten, deze hebben te maken met veiligheid. 

• Kinderen tot 8 jaar én kinderen die nog niet in het bezit zijn van het zwemdiploma A 
van de NRZ/NPZ kunnen alleen komen zwemmen met een betalende en 
meezwemmende volwassene.  
Deze begeleider betaalt het reguliere tarief. 

• Kinderen die nog geen zwemdiploma A hebben of een zwemvaardigheid bezitten die 
niet voldoet aan onze richtlijnen dienen tevens armvleugels te dragen. 

 
 
 
Tot snel in Sportfondsenbad Nijmegen-West! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Nijmegen-West 
Nijmegen, oktober 2021 
  
  
  
 
 


