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Nieuwsbrief 2                                        Oktober 2020 
 

 

Nieuws vanuit  

De Kleine Wereld 
 

 

 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 
Inmiddels zijn we zes weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Ik 
vind het belangrijk om regelmatig even stil te staan en terug te kijken 
op wat er allemaal is gebeurd en hoe dat is gelukt. Wij hebben op 
school veel aandacht besteed aan groepsvorming. De school- en 
klassenregels zijn opgesteld en er wordt besproken hoe we met 
elkaar om willen gaan. Wij kiezen ervoor te werken aan een veilig en 
positief leer- en werkklimaat, de basis voor ieder kind om tot 
ontwikkeling te komen. Wat erg goed is gelukt, is het creëren van 
rust en structuur. Na een reeks klassenbezoeken vanmorgen kan ik 
stellen dat de kinderen er vrolijk en ontspannen bijzitten. Er is zin om 
te leren!  
 
Niet alleen ik, maar ook de kinderen en leerkrachten nemen een 
terugblik tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 
oktober). Deze staat namelijk in het teken van geschiedenis met het 
thema: En toen? We gaan terug in de tijd met kinderboeken. Je hebt 
geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken!  
 
Bij dit thema kun je natuurlijk denken aan klassiekers als 
Oorlogswinter of Kruistocht in Spijkerbroek, maar het kan ook 
uitnodigen om non-fictie te gaan lezen; er zijn ook veel leuke 
informatieve boeken voor kinderen geschreven! 
De expertgroep TaalTotaal heeft een aantal activiteiten bedacht die 
hierop aansluiten. Het doel: de kinderen op de Kleine Wereld (nog) 
meer plezier geven in het lezen! 
 
Leest u thuis met ons mee? 
 

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

 

 

Data om te onthouden 

7-10-2020 

- Plusgroep en Campagne 
leerlingeraad in gr 6-7-8 
- Koffie to Go! 

9-10-2020 

- Einde Kinderboekenweek, 

Verkiezingen leerlingenraad 

14-10-2020 

- Plusgroep presentatie 2020 
en vooruitblik 2021 
- Koffie to Go! 

16-10-2020 

- 1e leerlingenraadvergadering 
- 14.15 uur: start 

herfstvakantie t/m 23-10-2020 

26-10-2020 

- Studiedag, alle kinderen vrij 

28-10-2020 

- Koffie to Go! 
- Ouderbijeekomst  
peuters en kleuters  
- Plusgroep 
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  Nog meer belangrijk nieuws 

Bieb op School (BOS) 

Onder leiding van onze vrijwilligsters, Monique en Debbie, lenen alle 

kinderen op woensdag een boek voor in de klas.  

Vanaf donderdag 1 oktober mogen de kinderen, uit groep 4 t/m 8, op de 

donderdagen weer zelf een boek lenen voor thuis. Dit wordt op school 

geregeld door Janne Gesthuizen. Zij stelt zich hieronder aan u voor. 

Voor de groepen 1 t/m 3 zijn we nog bezig de uitleen op te zetten. Zodra 

de kinderen een boek mogen lenen stellen wij u op de hoogte!  

Mijn naam is Janne Gesthuizen, ik ben 19 jaar oud en woon in Nijmegen. 

Ik zit in mijn tweede jaar van de studie Pedagogiek aan de HAN in 

Nijmegen. Ik loop dit jaar stage bij Bindkracht10. Ik kom bij gezinnen 

thuis om daar kinderen te helpen om de Nederlandse taal goed te 

kunnen spreken en begrijpen. Ook werk ik bij de BOS op basisschool 

De Kleine Wereld om boeken uit te lenen, waardoor kinderen thuis 

kunnen lezen en ze de taal verder kunnen ontwikkelen. Ik hoop de 

kinderen snel  te zien in de BoS!  

Zwemmen tijdens de studiedagen 

Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid. Wij 
willen dit graag stimuleren en daarom kunnen leerlingen als er een 
studiedag is op school, komen zwemmen voor slechts € 2,50 p.p. (i.p.v. 
€ 5,00) in Sportfondsenbad Nijmegen-West.  
Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn de kinderen van harte welkom in het 
recreatiebad.  
In de horeca is er een speciale Studiedag-aanbieding; deze kan ieder 
studiedag variëren.  
Een mogelijkheid dus, om met klasgenoten een leuke dag te beleven!  
Uw school heeft bij NV Sportfondsen Nijmegen kenbaar gemaakt 
wanneer de studiedagen zijn. Op Facebook zullen wij uw 
leerlingen/kinderen hier nogmaals aan herinneren.  
Er zijn wel een paar aandachtspunten, deze hebben te maken met 
veiligheid: 
- Kinderen tot 8 jaar én kinderen die nog niet in het bezit zijn van het 

zwemdiploma A van de NRZ/NPZ kunnen alleen komen zwemmen 
met een betalende en meezwemmende volwassene. Deze 
begeleider betaalt het reguliere tarief.  

- Kinderen die nog geen zwemdiploma A hebben of een 
zwemvaardigheid bezitten die niet voldoet aan onze richtlijnen 
dienen tevens armvleugels te dragen.  
 

Om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding moet u vooraf 
reserveren via de website van het zwembad : 
sportfondsenbadnijmegenwest.nl . 
U komt niet binnen zonder vooraf te reserveren! 

 
Tot snel in Sportfondsenbad Nijmegen-West!  
Met vriendelijke groet, Team Nijmegen-West 

 

 

In de buurt 

- Zwemmen in zwembad West op 
studiedagen; 

- Na de herfstvakantie:  

Groep 3, 4 en 5: Van tuin tot bord 
in wijkcentrum De Schakel; 

- 28 oktober: Ouderbijeenkomst 
peuters en kleuters in 
wijkcentrum De Schakel: 
‘Hoe lastig is het om je kind 
gezond te laten eten?’  
‘Hoe lukt het wel?’ 

Informatie volgt! 

 

    
 
  

Belangrijke 
mededelingen 

Warme kleding 

Doordat we goed moeten 
en willen ventileren, 
staan de hele dag de 
ramen open op school. 
Met het koudere weer is 
het daarom fijn als de 
kinderen een extra vest 
of trui op school hebben 
om aan te trekken.  

Nieuw 
kleutermeubilair 

Ze zijn prachtig 
geworden… de 
kleuterklassen met 
hun nieuwe meubilair!  

Onderaan de 
nieuwsbrief vindt u een 
aantal foto’s. 
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Tip van de maand 

Hallo allemaal, 

Na de herfstvakantie gaan we weer verder met leuke naschoolse activiteiten zoals het KLEUTER-

KNUTSEL-FEEST op dinsdagmiddag van 14:15 tot 15:45 voor groep 1 en 2.  

Samen gaan we dan werkjes maken en spelletjes doen in het thema herfst en winter.  

Voor de groepen 3, 4 en 5 starten we met  

VAN TUIN TOT BORD Junior  

op woensdag na schooltijd van 14.15 tot 16.30 uur in de 

moestuin en keuken van wijkcentrum de schakel. 

Ditzelfde project is met de bovenbouw nog in volle gang en het is 

een groot succes, zie foto!  

De plekken hiervoor zijn beperkt, dus meld je snel aan! Wie het 

eerst komt, wie het eerst kookt (en proeft natuurlijk) 😊 - de 

activiteiten worden aangeboden door BINDKRACHT10 en zijn 

gratis van deelname. 

Wij hebben heel veel zin om met jullie aan de slag te gaan! Lijkt 

het je leuk om mee te doen? Meld je dan aan bij Bianca Bolwerk 

- 06-30612243 - bianca.bolwerk@bindkracht10.nl 

 

 (VTTB junior groep 6/7/8 maakt soep in de moestuin van De Schakel.) 
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Fotomateriaal 

Kinderboekenweek 2020 
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Kleutergroepen 
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