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April 2022 
 
 
 
 
 

 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Het is écht waar, vandaag is het 1 april! En die dag laten we op De Kleine Wereld niet zomaar 
voorbijgaan. Het belooft een kleurige en gezellige dag te worden, vol leuke activiteiten!  
 
Zo’n dag als vandaag is alleen maar mogelijk als er goed wordt samengewerkt, iets waar we 
op De Kleine Wereld graag doen. Samen met het team, studenten en ouders wordt er goed 
nagedacht en voorbereid om er een fijne dag van te maken.  
Om dergelijke activiteiten te kunnen organiseren, hebben we hulp van alle ouders nodig.  
Hulp in de vorm van extra handen, maar ook in de vorm van de ouderbijdrage. Hier vindt u 
verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over. Helpt u ons mee? 
 
Behalve 1 april, Pasen en de Koningsspelen heeft groep 8 nog een bijzondere activiteit deze 
maand. Namelijk de IEP-toets! Een moment om te laten zien wat de kinderen in alle jaren op 
De Kleine Wereld hebben geleerd. Wij weten natuurlijk allang wat de kinderen in hun mars 
hebben, maar een IEP-toets hoort er toch ook wel écht bij in groep 8 en is ook best wel 
spannend. Veel succes toppers!  
 
Op vrijdag 22 april, na onze sportieve Koningsspelen, start de meivakantie! Via deze weg wens 
ik u en uw kind(eren) een fijne, ontspannen vakantie toe en we zien de kinderen graag weer 
op maandag 9 mei.  
 
 
Graag tot snel op De Kleine Wereld! 🌍 
 
 
Hartelijke groet, namens het team, 
 
 
Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 
 
 
 
 
 



Data om te onthouden: 
1 april     De Kleine Wereld op zijn kop 
3 april     Ramadan begint 
15 april    Goede Vrijdag 
17 en 18 april    Paasdagen 
19 april    Studiedag 5, alle kinderen vrij 
20 april Ouderbijeenkomst peuters/kleuters met juf Sandra  

en Anita Schiks (Bindkracht 10) 
20 en 21 april    IEP-eindtoets groep 8 
21 april    Nieuwsbrief mei 
22 april    Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei   Meivakantie 
8 mei     Moederdag 
  
 
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? 

 
 
Ouderbijdrage 
Zoals u wellicht wel weet, worden er door de oudercommissie van De Kleine Wereld 
gedurende het schooljaar verschillende activiteiten georganiseerd. Het gaat hierbij om 
activiteiten en vieringen tijdens schooltijd, maar die niet binnen het onderwijsprogramma 
vallen.  
Voor deze activiteiten, zoals de Sint- en kerstviering, het schoolreisje, bovenbouwkamp en de 
sportdag, zijn we afhankelijk van een bijdrage van de ouders. Zonder deze bijdrage, de 
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden.  
Aan het begin van het schooljaar hebben de ouders van alle leerlingen die op dat moment op 
de Kleine Wereld zaten, een brief gekregen met het verzoek de ouderbijdrage te betalen.  
We hebben al van een groot aantal ouders een betaling mogen ontvangen, fijn!   
 
Graag zouden we u willen vragen om het bedrag van €50,- per kind aan ons over te maken als 
u dat nog niet gedaan heeft of als uw kind net op school is gestart.  
We verzoeken €50 per kind over te maken. 
 
Op rekeningnummer:   IBAN: NL 14 ABNA 0415 5668 35 
Ten name van:   Stichting St Josephscholen Nijmegen 
Onder vermelding van:  Voornaam, achternaam en klas van uw kind 
  
Als u een factuur nodig heeft voor Stichting Leergeld, stuur dan even een mailtje. Heel erg 
bedankt! 
 

 
 
 
 
 



Schooltijden 
Graag willen wij u vragen uw kind om 8.20 uur op school te brengen. 
Dan gaat de deur van de school open. Om 8.30 uur beginnen de lessen. 
Elk kind dat vanaf 8.30u de school binnenstapt is te laat.  
Als een kind 10 keer te laat op school is, wordt er een melding gedaan 
bij Leerplichtzaken van de Gemeente Nijmegen. 
Als alle kinderen om 8.20 uur het plein opstappen is het dus helemaal 
prima en kan iedereen rustig en geconcentreerd aan de dag beginnen.   

 
 
Breed Motorisch Ontwikkelen tijdens de gymles door Pieter van YooSin 
De afgelopen 2 weken hebben de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 kennis kunnen maken met 
Breed Motorisch Ontwikkelen (BMO) tijdens de gymles. De lessen zijn gegeven door Pieter 
Hermans van YooSin. 
Bij BMO krijg je alle beweegvaardigheden aangeboden om een nog betere beweger te 
worden of om je talent te ontdekken. Zo train je bijvoorbeeld je vaardigheid in: vangen, 
gooien, springen, zwaaien, steunen, balanceren, klimmen en ontwijken.  Kinderen die alle 
beweegvaardigheden goed beheersen vinden gemakkelijker aansluiting bij een sport die ze 
leuk vinden en zullen dit ook langer blijven doen. Op deze manier levert BMO een bijdrage 
aan een gezonde leefstijl. Daarnaast is het gewoon hartstikke leuk om allerlei verschillende 
sporten te doen! 
 
Kinderen mogen altijd meerdere proeflessen meedoen om te kijken of BMO iets voor ze is. 
Meer weten? Stuur een mailtje naar info@yoosin.nl of neem een kijkje op de site 
www.yoosin.nl.  Of neem even contact op met Pieter (trainer) 06-21 56 01 14 (Een appje 
sturen mag ook!) 
  
Wanneer:  Elke donderdag van 16:00 tot 17:00 
Waar:   Heidebloemstraat 201 / Trainingszaal Yoosin. 
Voor wie:  Voor kinderen van (bijna) 9 t/m 11 jaar. 
 
Groetjes van Pieter Hermans  
    

 
 
 
 

 



Ons Groene Schoolplein 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij het gehad over het groene schoolplein. Het doel was een 
schoolplein te realiseren met meer groen en natuur, meer uitdagende speelmogelijkheden en 
vooral waar kinderen op een fijne, veilige manier samen kunnen spelen.  
 
Maandag 28 maart was het dan eindelijk zover! De leerlingen mochten het eerste gedeelte 
van het groene schoolplein gaan verkennen. Natuurlijk spelen, educatie en biodiversiteit zijn 
onderdeel van het ontwerp geworden. We zijn er blij mee! Het plein heeft een ware ‘groene’ 
metamorfose gekregen. Iedere klas is met zijn of haar leerkracht naar het speelstuk gegaan 
om de spelregels door te nemen en het plein te gaan ontdekken. We zien dat alle leerlingen 
heel leuk spelen en heel enthousiast zijn.  
Hieronder de Gouden Schoolpleinregels op een rijtje: 
 
De Gouden 6 

1. De planten die geplant zijn, zijn nu nog klein, daarom moeten we extra voorzichtig 
zijn!  

2. Zand laten we liggen waar het hoort, zodat niemand zich eraan stoort.   
3. Hebben wij buiten gespeeld vegen wij onze voeten schoon, dat wordt straks heel 

gewoon.   
4. Buitenspelen is voor iedereen fijn zo trekken we 1 lijn!!!  
5. Hou rekening met elkaar, zo loopt niemand gevaar. 
6. Afval ruimen we op zo houden we het schoolplein top!  

 
Ook in ons nieuwe amfitheater worden de leukste toneelstukken en dansjes verzonnen en 
uitgevoerd. We zijn druk bezig met het regelen van budget om het schoolplein nog meer te 
vergroenen. Het volgende wat we willen aanpakken is bijvoorbeeld het kleuterplein.   
  
We wensen de kinderen veel speelplezier in hun inspirerende groene buitenruimte! 
 

 
  



 
Rookvrije stoep en speelplaats  
Wij zijn een gezonde school! Wij streven er dan ook naar de kinderen 
gezond te laten eten en genoeg te laten bewegen. Daarom is het ook niet 
toegestaan om op de stoep rondom school of op het schoolplein te roken. 
Heeft u toch behoefte om te roken? Zoek hier dan alstublieft een andere 
plek voor, zodat onze kinderen en andere ouders er geen last van hebben. 
Bedankt!  
 
De Vreedzame School en goed taalgebruik 
Op school zijn wel altijd bezig met het aanleren van goede taal bij de kinderen.  
We merken dat kinderen, mede door gamen en Social Media, steeds vaker ongepast en 
respectloos taalgebruik hebben. Deze opvoeding begint al bij de kleuters met Beertje Anders: 
https://www.youtube.com/watch?v=PGTeXXNPTPw 
 
In de andere groepen voeren we hierover het gesprek. Daarbij behandelen we vragen zoals: 
Wat is nette taal? Wat niet? Waarom willen we dit? Hoe kan je dingen op een nette manier 
zeggen? Hoe kan je elkaar helpen? 
 
Het is belangrijk dat ook u als ouder hier bewust mee bezig bent. Ouders en leerkrachten zijn 
tenslotte een voorbeeld voor de kinderen. Hun gedrag en gewoontes zijn medebepalend voor 
hoe kinderen zich ontwikkelen. Daarom is een nauwe samenwerking tussen ouders en school 
erg belangrijk! Helpt u ons mee? 
 
 

 


