Het Kleine Wereldnieuws
Maart 2020
Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wat hebben de kinderen geconcentreerd gewerkt aan de Cito-toetsen de afgelopen weken.
We zijn erg trots op de manier waarop kinderen hun best doen om de toetsen zo goed mogelijk te maken! Natuurlijk realiseren wij ons ook dat deze toetsen niet laten zien wat elk kind speciaal en uniek maakt. Er zijn kinderen die meerdere talen spreken, een muziekinstrument bespelen, goed kunnen voetballen of een kei zijn in dansen. Al deze vaardigheden zijn niet af te
lezen uit een resultaat van een toets, maar zijn zeker zo belangrijk voor de toekomst van een
kind. Kortom: een toetsresultaat zegt ons iets, maar zeker niet alles! Met deze woorden in gedachten gaan we graag met u in gesprek tijdens de rapportgesprekken op 10 en 11 maart.
Naast het kijken naar resultaten, spreken we dan over een completer beeld van uw kind
(eren). Wij zijn trots op onze kinderen, net als u!
Als de kinderen komende week in de vakantie actief aan de slag willen gaan dan kunnen ze
een blik werpen op de schoolsite. De activiteiten van Bindkracht10 in Grootstal en in Hatert
geven genoeg mogelijkheden om een keer iets heel anders te leren of te doen.
Iedereen een heel fijne vakantie toegewenst!
Hartelijke groet, Judith Heijmans, Directeur

Carnavals- / Voorjaarsvakantie
Na alle feestelijkheden rond de Carnaval op
vrijdag 21 februari breekt om 12.00 uur de
Carnavals– of Voorjaarsvakantie aan.
Van maandag 24 februari tot en met vrijdag
28 februari kunnen de kinderen (en de leerkrachten) genieten van een heerlijk weekje
ontspanning. Op maandag 2 maart zien we
de kinderen weer graag terug op school.
Iedereen veel gezamenlijk plezier tijdens de
Carnaval en de vakantie!
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Bladzijde 2

Koffieochtend

Van rapporten tot gesprekken

Op woensdag 4 maart zien we u ‘s morgens
graag in de aula voor een momentje koffie/
thee.
Nadat u uw zoon of dochter naar de klas
hebt gebracht, schenken we dan een kopje
koffie of thee voor u in en hopen dat u aansluit voor een gesprek, een serieuze vraag of
gewoonweg een ontspannen moment.
De directie is present en u kunt natuurlijk ook
andere ouders ontmoeten.
Heel graag tot ziens dus op 4 maart om 8.30
uur.

Op vrijdag 6 maart krijgen alle kinderen hun
tweede rapport mee naar huis. Naar aanleiding van dit rapport zullen op dinsdag 10 en
woensdag 11 maart de rapportgesprekken
worden gehouden.
Beneden in de hal hangt vanaf dinsdag
3 maart een intekenlijst. Op 3 maart mogen
de ouders met meerdere kinderen op school
inschrijven, vanaf 4 maart de ouders met
één kind op De Kleine Wereld. U ontvangt
hierover ook nog een aparte mail.
Wij nodigen u uit om de naam van uw kind
op deze intekenlijst te schrijven op een voor
u geschikte dag en tijd.
Zorgt u er bij het intekenen voor dat er een
kwartier zit tussen de verschillende afspraken. Dus als u voor uw kind in (bijvoorbeeld)
groep 4 intekent voor 16:00 uur, dan tekent
u voor uw kind in (bijvoorbeeld) groep 6 in
voor 16:30 uur.
Ziet u geen kans om op de intekenlijst een
geschikte tijd te vinden, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht van uw
kind. Uiteraard hopen we wel dat u eerst alle
moeite doet om op de intekenlijsten een intekentijd te vinden!

Schimmenspel in de aula
De groepen 1-2A, 1-2B en 3 gaan op donderdag 5 maart achtereenvolgens in de aula aan de slag met de fijne kneepjes van
het schimmenspel onder de bezielende leiding van Anneke Ingwersen.
Anneke start met een raamvertelling achter
het schaduwtoneel. Na de nabespreking en
een korte beeldbeschouwing van de poppen bouwt elke leerling een eigen pop uit
losse voorgeknipte vormen van zwart papier
en tape. Dan spelen de leerlingen zelf achter het toneel. Hier helpt een kinderversje de
leerlingen om in actie te komen, een eigen
verhaal te verzinnen, het hele speelvlak te
gebruiken en de pop verschillend te bewegen. De kinderen die er aan toe zijn, kunnen
hun eigen verhaal spelen en zo het verhaal
afmaken. We kijken uit naar de boeiende
verbeeldingen die de kinderen in petto
hebben!

Het Kleine Wereld Theater
Op donderdag 12 maart is er voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1/2A,
3B en 7 een serie boeiende optredens tijdens het Kleine Wereld Theater van maart.
De kinderen laten vanaf 13.00 uur zien wat
zij voor de ouders hebben bedacht en ingeoefend: stijlvolle dansjes, zelfgemaakte liedjes, herkenbare toneelstukjes, afwisselende
playbackacts, of iets heel onverwachts. We
wensen de optredende artiesten heel veel
succes toe en de ouders enorm veel kijk– en
luisterplezier!

Bladzijde 3

Wees wijs met tonercartridges en inktpatronen
Vorige maand wezen we u al op onze milieustraat. We gaven toen aan dat u de batterijen
aldaar gemakkelijk kunt inleveren. Nu we een andere doos voor het inzamelen van inktpatronen en tonercartridges hebben ontvangen, hoeft u deze niet in te leveren bij de conciërge,
maar kunt u deze ook kwijt in dezelfde milieustraat.
Door onze mileustraat zorgen we ervoor:
> dat de afvalberg van vervuilende middelen wordt verminderd.
> dat de kinderen het belang van recycling voor het milieu inzien.
> de vergoeding van de inzameling aan de school ten goede komt.
Inktpatronen worden gebruikt in printers en faxmachines, zowel thuis als bij bedrijven. Veel van
deze cartridges kunnen worden hervuld en herbruikt en horen dus niet thuis in de prullenbak.
Helpt u mee om de lege inktpatronen op een goede manier in te zamelen? Brengt u daarom
zoveel mogelijk lege inkjetpatronen en tonercartridges naar school. De school zorgt voor het
inzamelen en Nica zorgt ervoor dat de lege cartridges opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo
verminderen we samen de afvalberg!
Niet alle inktpatronen zijn geschikt voor recycling. Toners en inktjetpatronen van kopieerapparaten en printers zijn welkom. Tonerbussen hebben we liever niet!

Tonercartridges

Inktpatronen

Tonerbussen

Ook huismerken of witte producten hebben we liever niet in onze verzamelbak.
Helpt u mee? Recyclen doen we samen!
Alvast bedankt!

Nieuws over het Voortgezet OnderVoor de ouders en kinderen van groep 8
zetten we graag de volgende data op rij.
Op woensdag 4 maart zullen de eerste lotingen voor het voortgezet onderwijs worden
gehouden. Niet alle scholen hebben een
loting, want dat is afhankelijk van het aantal
leerlingen dat naar een school toe gaat.
Vanaf donderdag 5 maart kunnen ouders
van kinderen die zijn uitgeloot voor een bepaalde school voor voortgezet onderwijs
contact opnemen met scholen waar nog
wel plaats is.
Op vrijdag 13 maart is dan de uiterste datum van de tweede aanmelding voor het
VO.
Uiteraard hopen we dat alle kinderen op de
plek terecht komen waar zij graag naar toe
willen! We duimen voor jullie!
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Spel aan huis
Spel aan huis is een landelijke methodiek dat bestaat uit een spelstimuleringsprogramma voor
kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar. Spel aan huis (SAH) stimuleert de ontwikkeling en ondersteunt het samenspel tussen ouders en kind(eren)in de thuissituatie. Participatie van ouders
is een belangrijk aandachtspunt in dit project.
In Nijmegen wordt SAH uitgevoerd door welzijnsorganisatie Bindkacht10 en aangeboden in de
wijken: Neerbosch-oost, Waterkwartier, Willemskwartier, Tolhuis, Hatert en Grootstal. Stagiaires
en vrijwilligers worden na een training over de methodiek ingezet als spelbegeleider. Zij worden door intervisie en persoonlijk contact begeleid door de coordinaoteren van SAH.
Kinderen worden meestal aangemeld door de zorgcoördinator van de peutergroep, het consultatiebureau, collega’s van Bindkract10 of soms door de ouders zelf. Gezinnen kunnen gratis
gebruik maken van dit thuisaanbod.
Door het thuisaanbod wordt een positieve impuls gegeven aan een integrale ontwikkeling
van kinderen. Ongeveer een half jaar komt wekelijks een stagiaire of vrijwilliger op bezoek met
speelgoed en een voorleesboek. Plezier maken staat voorop tijdens het wekelijkse huisbezoek!
Kernelement van de methodiek zijn de spelactiviteiten en het voorbeeldgedrag van de SAH
begeleidsters. Hun taak is het begeleiden en creëren van boeiende spelsituaties voor de betrokken kinderen. Tegelijkertijd brengen zij spelenderwijs bij ouders een bewustwording op
gang over het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen en over kinderen van spelen leren.
Voor een verbinding tussen de peutergroep/school en thuis wordt er (na toestemming van de
ouders) door de spelbegeleidster meestal een keer contact gezocht met
de pm-er of leerkracht voor inhoudelijke afstemming.
Doelen van Spel aan Huis:
1. Spelstimulering, spelbegeleiding en taalstimulering
2. Opvoedingsondersteuning
3. Maatschappelijke participatie
Marleen Megens, coördinator Hatert en Grootstal.
Tel.nr: 06-19136300 / marleen.megens@bindkracht10.nl

Kamouders in actie

Nieuwsbrief april

Direct na de Carnavals– of Voorjaarsvakantie zullen onze trouwe kamouders weer beginnen met de hoofdluiscontrole. En u weet
het: de controle gaat het best als de haren
van de kinderen gemakkelijk uit te kammen
zijn. Dus! Staarten en vlechten bewaren voor
later! Alvast bedankt!

Op donderdag 26 maart zal de nieuwsbrief
van april uitkomen. U kunt deze dan via de
mail tegemoet zien. Tevens is de nieuwsbrief
ook altijd te vinden op de website van
school. Een klik op het tabblad
“Nieuwsbrieven” op de openingspagina
brengt u naar de goede plek.

Met vriendelijke groeten,
Team Basisschool De Kleine Wereld

