
     
 

Nieuws vanuit De Kleine Wereld 
Januari 2022 

 
 
 
 
 

 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Hopelijk geniet iedereen vanaf vrijdag van een fijne, gezellige Kerstvakantie.  

Op maandag 10 januari 2021 hopen we alle Kleine Wereldkinderen weer te mogen 
ontmoeten op school. Helaas is dit nog niet zeker en wachten we de persconferentie van 3 
januari af. Dan wordt er meer bekend over het wel of niet opengaan op 10 januari.  

Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte! 

Ondertussen geeft deze nieuwsbrief alvast een inkijkje in wat eind december en januari 
allemaal in petto heeft. Bindkracht10 organiseert in de Kerstvakantie bijvoorbeeld een leuke 
activiteit voor groep 3 t/m 8 en in onze mooie stad Nijmegen is een mooie lichtjesroute te 
lopen.  

 
Hartelijke groet, namens het team, 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 
 
 

 
 
 
 



Data om te onthouden: 
25 december t/m 9 januari 2022: Kerstvakantie  
10 januari 2022   School begint weer 
10 januari    Deze week hoofdluiscontrole 
12 januari    Studiedag 3, alle kinderen vrij 
14 januari    Leerlingenraad vergadering 
26 januari    Start nationale voorlees-, poëzie en gedichtendagen 
27 januari    Nieuwsbrief februari 
 
 
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? 

 
Nijmeegse Winterweken- spreekwoordenroute in de kerstvakantie 
Nijmegen leeft deze Kerstvakantie! Gezelligheid, sfeer, activiteiten voor jong en oud en 
prachtige verlichting; je vindt het allemaal in de binnenstad tijdens de Nijmeegse 
Winterweken. Van 18 december t/m 9 januari is de stad prachtig aangekleed met 
kerstverlichting én acht grootse indrukwekkende lichtsculpturen. In de Stevenskerk hebben 
we ook dit jaar weer een spetterend kinderprogramma en de winterwensboom waar je een 
wens voor een ander in kan hangen. 
Kijk voor alle informatie op nijmeegsewinterweken.nl. 
  
Spreekwoordenroute voor kids 
Deze ontdekkingsroute langs de prachtige lichtsculpturen over spreekwoorden is speciaal 
gemaakt voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Samen met Spic en Span kun je van alles leren 
over spreekwoorden terwijl je de stad ontdekt, naar de mooie lichtsculpturen wandelt en 
kennis maakt met vele ondernemers uit Nijmegen. 
De boekjes voor de spreekwoordenroute zijn gratis te verkrijgen bij vele Nijmeegse 
ondernemers en in de Stevenskerk, voor de locaties kijk je op nijmeegsewinterweken.nl. 
 
Studiedag 12 januari 
Op woensdag 12 januari hebben alle kinderen een dag vrij, maar de juffen en meesters niet! 
Ons team is dan druk bezig met onze schoolontwikkeling. Zo gaan we het bijvoorbeeld 
hebben over onze visie op natuur- en taalonderwijs en maken we afspraken over De 
Vreedzame School. Ook kijken we naar wat we samen kunnen doen om het onderwijs op De 
Kleine Wereld nóg beter te maken  
 
  



 
 
Nationale voorleesdagen 
Van 26 januari t/m 5 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats en wij doen hier als 
school aan mee!  
Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. 
De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op 
woordenschat, spelling en tekstbegrip, een beter begrip van de wereld om je heen en het 
aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind.  
Behalve in de kleutergroepen besteden wij ook in groep 3 t/m 8 aandacht aan het voorlezen.  
 
Meer informatie en tips over voorlezen vindt u op onderstaande website: 
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/ 

 
Nieuws vanuit Bindkracht 10 
 

 



 
BELANGRIJK: Hieronder vindt u de informatie over aanmelding van nieuwe 
kleuters via schoolwijzer voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 
 
 

 
 
Let op! 
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019?  
Dan dient uw kind vóór 1 maart 2022 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het 
schooljaar 2022-2023. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.  
Heeft u al een kind op school? 
Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019, bij aanmelding vóór 1 
maart 2022, de garantie op plaatsing op dezelfde school. Daarna loopt u de kans dat uw kind 
op een andere school geplaatst wordt. 
 
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22  
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Lütfen dikkat! 
1 Haziran 2018 ila 1 Haziran 2019 arasında doğmuş çocuğunuz varsa, 2022-2023 eğitim ve 
öğretim yılı için 1 Mart 2022 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 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında doğmuş çocuğun kardeşleriyle aynı 
ilkokula gitme garantisi ancak 1 marttan 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. 
 
 


