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Beste ouders/ verzorgers,  
 
De vakantie is voorbij! Morgen starten we, samen met de kinderen, een nieuwe periode op. 
Wij hebben er zin in om weer goede lessen te verzorgen en samen te leren. 
 
Woensdag 9 maart zijn de kinderen nog een extra dag vrij. Ons team is op school om samen 
te leren over traumasensitief lesgeven en over De Vreedzame School. Leerzame 
onderwerpen, waardoor we ons handelen nog beter kunnen afstemmen op de kinderen.  
 
Op vrijdag 11 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 14 en 15 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 staat een volgende ronde DKW-theaters gepland. Tijd voor de klassen om hun 
talenten te showen! Of ouders deze ronde weer mogen meekijken hoort u snel.  
 
Graag tot snel op De Kleine Wereld! 🌍 
 
 
Hartelijke groet, namens het team, 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 



 
 
Data om te onthouden: 
9 maart    Studiedag 4, alle kinderen vrij 
11 maart    Leerlingraadvergadering nr. 4 
11 maart    Rapport 2 mee naar huis 
14 maart    Rapportgesprekken spildag en avond 
15 maart    Rapportgesprekken 
15 maart    DKW Theater groepen 1/2A 3B en 8 
16 maart    Koffieochtend 
22 maart    DKW Theater groepen 1/2B 4 en 7 
27 maart    Zomertijd gaat in 
29 maart    DKW Theater groepen 3A 5 en 6 
31 maart    Nieuwsbrief april 
 
  
Koffie to Go + inloop! 

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? 

 
 
Corona-update: ouders in school 
Vanaf vrijdag 25 februari is het protocol basisonderwijs aangepast. Dit betekent dat veel 
coronamaatregelen die wij op school hanteren worden aangepast of opgeheven.   
  
Een belangrijke maatregel die wordt aangepast is: ouders in de school. Wij mogen u weer 
vaker ontvangen in school voor het wegbrengen van uw kind en voor afspraken. Daar zijn wij 
erg blij mee, omdat de samenwerking met u als ouders van positieve invloed is op de 
ontwikkeling van uw kind.   
  
Om deze redenen willen wij u elke woensdag uitnodigen om uw kind in school te brengen!   
 
 



 
Waarom 1 dag?  
In de coronatijd hebben wij ervaren dat het voor de kinderen duidelijk en fijn is om zelf de 
school in te komen:  
- Er is geen moeite met afscheid nemen. Dit gebeurt lekker duidelijk bij de poort.   
- Het bevordert de zelfstandigheid van kinderen.  
- Kinderen komen in rust de klas binnen en zijn meteen in leermodus.   
- Er is meer effectieve lestijd.  
 
Waarom woensdag?  
Op woensdag vindt onze wekelijkse koffieochtend plaats. U kunt na het wegbrengen van uw 
kind lekker blijven hangen om een kopje koffie te drinken. Ons managementteam, intern 
begeleider, BindKracht10 en schoolverpleegkundige zijn dan ook aanwezig voor vragen en 
opmerkingen.  
  
Toekomst?   
Het team en de MR gaan na de vakantie in gesprek over wat voor school en ouders fijn is. Zo 
willen we bijvoorbeeld extra inloopochtenden en -middagen organiseren. Er is tijd nodig om 
hier duidelijke afspraken te maken.  
Zoals u gewend bent wordt u t.z.t. op de hoogte gebracht van wijzigingen in ons beleid.    
  
Afspraken wegbrengen op woensdag   

• Ouders en kinderen nemen afscheid op de gang/ bij de kapstok. Zodra kinderen in de 
klas zijn, gaan ze in hun leermodus.   

• Omdat de leerkrachten ’s morgens meteen gericht zijn op de kinderen, mag u uw 
vragen en/ of opmerkingen over uw kind via SchouderCom communiceren naar de 
leerkracht.   

• Om 8.30u gaat de bel. Alle ouders worden dan verzocht de school te verlaten, zodat 
de kinderen in alle rust kunnen leren.   

• Vanzelfsprekend kunt u alleen naar binnen als u geen klachten heeft die passen bij 
corona. Wij vertrouwen erop dat iedereen zorgvuldig is, voor ieders veiligheid. De 
basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard wel 
gelden. Het advies blijft, bij klachten blijft u thuis en/of laat u zich testen.  

  
Beleid bij een positieve besmetting van een leerling  
Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie en volgt de instructies van de 
GGD. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij 
is en er 5 dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de 
besmetting.  
  
 

  



 
Schoolplein van Grijs naar Groen  
Op zaterdag 12 februari was het dan eindelijk zover! Een aantal vrijwilligers, kinderen, 
leerkrachten en ouders van de Kleine Wereld hebben de eerste stenen weggehaald.  
De Kleine Wereld gaat van grijs naar groen!  
Net als veel andere scholen in Nederland gaan we op De Kleine Wereld dit jaar voor een 
groener schoolplein. De bedoeling van een ‘groen’ schoolplein is om duurzame maatregelen 
te nemen om meer groen en opvang van regenwater op het schoolplein te realiseren. Het 
helpt dus bij het vergroten van de biodiversiteit en het leren over en van de natuur. 
 
Naast dat het goed is voor het klimaat, heeft het groene schoolplein een positief effect op de 
ontwikkeling van kinderen. Zo willen we bijvoorbeeld het sociale klimaat op het schoolplein 
verbeteren. Door een schoolplein te creëren met meer groen en meer variatie in het 
speelaanbod, zal verveling afnemen. Bij andere scholen is gebleken dat kinderen zich 
gelukkiger voelen op een groen schoolplein. Een ‘groen’ schoolplein kan ook perfect educatief 
gebruikt worden voor lessen, van biologie tot taal en van aardrijkskunde tot rekenen. 
 
De planning is om in het voorjaar het groene schoolplein officieel te openen! De exacte data 
zijn nog niet bekend. Hierover zal later meer informatie verschijnen. 
 
Kijkt u alvast mee naar ons prachtige plein: 
 

 
 


