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Beste ouders/ verzorgers,  
 
Het schooljaar 2021-2022 is van start! Maandag sprongen we met alle kinderen het nieuwe 
schooljaar in. Wat hebben we er weer zin in! Met een tevreden en trotse glimlach loop ik dan 
ook door school. Er is rust, er wordt geleerd en er wordt plezier gemaakt. Wat ons betreft de 
perfecte combinatie om te groeien. Om te groeien als klein én als groot mens op De Kleine 
Wereld. Zowel de kinderen als ons team. Wij leren samen! 
Groei vindt plaats binnen een veilig school- en klassenklimaat. Daar besteden we extra 
aandacht aan in de eerste schoolweken, waarin de kinderen en leerkrachten elkaar beter leren 
kennen. Dit doen we vanuit onze nieuwe programma: De Vreedzame School. We stellen school- 
en klassenregels op en spreken af hoe we ons gedragen. Dit allemaal vanuit een positieve 
mindset. De kinderen weten hier thuis vast en zeker al iets over te vertellen! 
 
Naast het kennismaken met de kinderen, maken we ook graag kennis met u. Dit kan tijdens de 
Koffie-to-go op woensdag. Daarnaast bent u altijd welkom voor een praatje of wanneer u 
vragen of opmerkingen heeft. Via de mail of telefonisch kunt u een hiervoor een afspraak 
maken. 
 
Wij kijken uit naar een mooi schooljaar, hopelijk u ook!  
Hartelijke groet, namens het team, 
 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Data om te onthouden: 
7 september:     ’s Avonds OC-vergadering 
13, 14, 15 september:   Informatiemiddagen 
14 september:  Groep 7 & 8 voorlichting over  

Voortgezet Onderwijs van 14.30 tot 15.30 uur 
14 september:    ’s Avonds MR-vergadering 
20 t/m 24 september:   Kampweek (groep 6 t/m 8)  
21 september:    Prinsjesdag   
29 september:    Start kinderpostzegelactie 
 
 
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? 
 
 
Informatiemiddagen 
Op 13, 14 en 15 september staan de informatiemiddagen gepland.  
Over de precieze invulling en vorm van de informatiemiddagen ontvangt u snel meer 
informatie. Dit is afhankelijk van de coronamaatregelen en hoe het team hiermee om wil gaan. 
 
Waarvoor is een informatiemiddag bedoeld? 
Tijdens een informatiemiddag maakt u kennis met de leerkracht van uw zoon of dochter, 
ontvangt u informatie over wat uw kind dit schooljaar te wachten staat en kunt u nieuwsgierige 
vragen stellen over de gang van zaken in de klas.  
 
 
Kamp 
YES! In week 28 gaan de groepen 6, 7 en 8 op kamp.  
We gaan aan het begin van het jaar op kamp om elkaar goed te leren kennen. De leerkrachten 
en leerlingen maken samen van alles mee tijdens het kamp en dat zorgt voor een fijne band in 
de rest van het jaar. 
Ook over het kamp ontvangen de ouders/verzorgers van deze groepen op korte termijn meer 
informatie.  
 
 
 

 
 
 



Kalender  
In de kalender vindt u vaker activiteiten waarbij ouders worden uitgenodigd, zoals het DKW-
theater. U ontvangt tegen die tijd een bericht of dit mogelijk is in combinatie met de 
coronamaatregelen.  
 
Wist u dat de kalender op meerdere plekken te vinden is?   

- SchouderCom 
- Website  
- Papieren versie (volgt binnenkort) 

 
Zo mist u nooit de belangrijke en leuke dingen van school! 
 
 
SchouderCom  
Sinds dit schooljaar werken wij met de app: SchouderCom. Dit is een app, speciaal voor onze 
school. Hiermee zal ons team communiceren met u en daarnaast kunt u in de app onze 
jaarkalender vinden, de nieuwsbrief en updates over de klas van uw kind(eren)!   
Heeft u de app al geïnstalleerd?  
 
 
De Vreedzame School 
Onze school voert dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in. Dit programma 
wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 
‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen 
voor te bereiden op een maatschappij. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen 
belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de 
kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de 
gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.  
 
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier 
met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen 
en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert 
niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een 
werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.  
Wilt u meer weten over De Vreedzame School? Dan kunt u alvast een kijkje nemen op: 
www.devreedzameschool.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Onze lunch- en traktatiekaart: dit mag er gegeten en gedronken worden.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In de wijk 
Zaterdag viert de wijktuin zijn 1-jarige bestaan, met veel kinderactiviteiten. 
Komen jullie ook? J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen 
 
Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Milano, ben 30 jaar oud woonachtig in Nijmegen. Ik ben geboren op Aruba 
en woon nu 9 jaar in Nederland. Ik ben de nieuwe sportdocent, vanuit sportontwikkeling 
van de gemeente, voor De Kleine Wereld.  
Mijn hobby’s zijn voetballen en fitness. 
Ik heb de sportopleiding gedaan op het ROC-Nijmegen. Waarom heb ik dit gekozen? 
Ik vind het leuk om les te geven aan iedereen, om mijn kennis met jullie te delen in de 
praktijk! 
  
Op naar een mooi sportieve jaar! 
Tot snel!  
 
 
 

  



Nieuwsbericht voor ouders Gezondheidsonderzoek JGZ 
voor 5/6 jarigen en 10/11 jarigen 

__________________________________________________ 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool 
Binnenkort komt de doktersassistent op school voor een gezondheidsonderzoek van alle 5/6 jarigen en 10/11-
jarigen. De doktersassistent vertelt aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna haalt zij de kinderen een 
voor een uit de klas. De doktersassistente meet en weegt het kind en onderzoekt bij de 5/6 jarigen of het kind 
goed hoort en ziet. De ogen en oren worden bij 10/11 jarigen alleen onderzocht als daar twijfels over zijn. Het 
meten en wegen gebeurt met kleding aan. 
Ouders zijn bij dit onderzoek niet aanwezig. Is er bezwaar tegen het onderzoek? Dan kunnen ouders contact 
opnemen met de JGZ. 
 
Corona-maatregelen 
Wij maken goede afspraken met de school van je kind en wij werken volgens de landelijke richtlijnen. We 
houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. En we houden het onderzoek zo  
kort mogelijk. 
 
Mijn Kinddossier 
De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  
In Mijn Kinddossier: 

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen; 
- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  
- kunnen ouders afspraken bekijken; 
- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  
Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier. 
 
Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier 

- krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten, 
- kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht,  
- krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek. 

 
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een 
uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  
 
Vragen over het kind 
Ouders kunnen altijd ook zelf de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige benaderen. 
Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van het kind. Of als er twijfels zijn 
bijvoorbeeld of het kind goed hoort en ziet. Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan contact met ons 
op.  
 
Contact en informatie 
Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak maken of meer informatie?  
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 – 
16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 
 
Website 
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de 
Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid 
van kinderen. 

 


