Het Kleine Wereldnieuws
Juni en juli 2020
Nieuws van de directie
Beste ouders/ verzorgers,
Een periode van thuisonderwijs lijkt ten einde te komen, want op 8 juni mag De Kleine Wereld
weer helemaal open! Wat fijn dat de kinderen een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar
hebben.
We kijken terug op een bijzondere, intensieve en leerzame tijd. Voor zowel school, ouders en
kinderen. Ik heb het vaker benoemd… hoe trots ik ben op deze school: het team, de kinderen,
onze partners en zeker ook op u als ouders of verzorgers. In de afgelopen weken heeft iedereen een tandje bij moeten zetten om de kinderen structuur, onderwijs en soms extra hulp te
bieden. Dit gaat alleen samen wanneer er vertrouwen is in elkaar en dat is gebleken!
Ook de aankomende weken zullen bijzonder, intensief en leerzaam zijn. Bijzonder om je klas na
12 weken weer helemaal terug te zien, intensief omdat we er samen nog even flink tegenaan
gaan en leerzaam omdat er elke dag wel iets te leren valt. Over jezelf, over een rekensom,
een spellingwoord of over een klasgenootje, noem maar op!
Binnenkort wordt er een nieuw protocol bekend gemaakt om de laatste schoolweken in de
juiste, gezonde, banen te leiden. Aan de hand van die informatie zullen wij u volgende week
informeren hoe wij op De Kleine Wereld gaan handelen.

Voor volgende week vindt u op de volgende pagina het lesrooster. Op maandag en dinsdag
zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren en een studiedag. Op de studiedag verzorgt KION de
noodopvang. Op woensdag wordt deze zoals
gewoonlijk door school verzorgd.
Als laatste graag aandacht voor het volgende:
De dagen dat leerlingen niet naar school gaan,
zijn nog steeds thuisonderwijsdagen. Dit betekent
dat de kinderen werken aan de Padlet van hun
groep. Het is leerstof die aansluit op de instructies
van de leerkracht op school, dus belangrijk dat
dit werk wordt gemaakt. Fijn als het lukt uw
kind(eren) hier ook de laatste weken nog bij te
begeleiden. Bedankt!
Hartelijke groet,
Judith Heijmans, Directeur

Basisschool De Kleine Wereld
Bezoekadres: Newtonstraat 50 - 6533 KG Nijmegen
Postadres: Marie Curiestraat 9 - 6533 HV Nijmegen
Telefoon: 024-3553159
E-mail: school@dekleinewereldnijmegen.nl
Website school: www.dekleinewereldnijmegen.nl
Website gebouw: www.kindcampusgrootstal.nl

Bladzijde 2

Tweede Pinksterdag en studiedag
Op maandag 1 juni hebben de kinderen vrij in verband met de Tweede Pinksterdag. Op 2 juni zou de
Josephdag van de stichting Josephscholen zijn, maar
aangezien deze niet doorgaat, wordt hij omgezet in
een studiedag voor het team. De kinderen zijn dan ook
vrij en hebben dus een lang Pinksterweekend. Op
woensdag 3 juni hebben de kinderen hun laatste thuiswerkdag. Op donderdag 4 juni zien we de helft van de
kinderen dan graag gezond en wel weer op school.

Een virtuele vierdaagse?
Zoals u ongetwijfeld al eerder
hebt vernomen, gaat de avondvierdaagse dit jaar niet door. Deze stond oorspronkelijk gepland
van 2 tot en met 5 juni. Maar… er
is een andere mogelijkheid: de
virtuele vierdaagse. Hieronder
treft u een uitgebreide uitleg van
dit bijzondere initiatief aan.

De Virtuele Vierdaagse!
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, docenten,
Jaarlijks doen er veel kinderen en ouders mee met de Avond4Daagse. Helaas heeft het Coronavirus ertoe geleid dat veel van deze Avond4Daagsen zijn afgelast.
Gelukkig nemen de maatregelen langzaam af en mogen we na een tijd van veel binnen zitten weer meer naar buiten! Om zoveel mogelijk kinderen en hun vriendjes/vriendinnetjes/
ouders tóch gezellig samen te kunnen laten wandelen, hebben wij de Virtuele Vierdaagse als
sportief en uitdagend alternatief bedacht!
Hoe werkt het?
Het idee is eenvoudig: wandel samen met je ouders, vriendjes en vriendinnetjes op 4 dagen
een afstand van 5 of 10 kilometer en verdien een mooie medaille! Om te voorkomen dat iedereen tegelijk loopt, mag je helemaal zelf bepalen waar én wanneer je loopt. Dat mag dus
ook overdag zijn. Zorg er wel voor dat je let op de richtlijnen die het RIVM voorschrijft, zodat
iedereen veilig en gezond blijft. Om daar extra op te letten is er een week uitgetrokken voor
de Virtuele Vierdaagse, namelijk van 1 tot en met 7 juni 2020.
Naast het wandelen zelf, komt er iedere wandeldag een virtuele challenge online om het
meedoen nóg leuker te maken! Volg hiervoor onze website of social media.
Verder meet en controleer je zélf je wandeltocht, je hoeft ons hiervoor
niks op te sturen: na afloop van de week krijg je sowieso een medaille
opgestuurd als beloning!
Kosten en opgeven?
Meedoen kost 6 euro per persoon. Schrijf je in via onze website!
Jij doet toch ook mee?!
Sportieve groet, Organisatie Virtuele Vierdaagse
www.virtuelevierdaagse.nl
info@virtuelevierdaagse.nl
https://www.instagram.com/virtuelevierdaagse/
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Kennismaking Voortgezet Onderwijs

Studiedag 12 juni

Op 3 juni staat er een kennismakingsmiddag/avond voor het voortgezet onderwijs
gepland. Ouders van groepachters ontvangen informatie van de school waar hun kind
is ingeschreven of deze kennismaking doorgaat en in welke vorm dat zal gebeuren.

Op vrijdag 12 juni is er opnieuw een studiedag voor het team. We kijken als team terug
op de afgelopen periode en zien vooruit op
volgend schooljaar. Er zijn door de veranderde wijze van lesgeven nogal wat gesprekszaken blijven liggen. Deze pakken we als
team graag weer op. De kinderen zijn op 12
juni vrij. En kunnen genieten van een lang
weekend.

Geen schoolreisjes, wel samen school
In de papieren kalender staan op 8 juni de
schoolreisjes gepland. Het moge duidelijk
zijn dat deze niet doorgaan. Wel heel apart
dat we juist op deze datum weer met alle
kinderen aan de slag gaan op school.
De oudercommissie laat nog weten hoe het
geld van het schoolreisje voor volgend
schooljaar verrekend kan worden voor de
ouders die de ouderbijdrage hebben betaald.

DKW-theater, helaas...
Ook het DKW-theater van donderdag 11
juni moet helaas worden geannuleerd. De
vrolijke optredens moeten dus nog even
wachten. Sorry, kids! De gordijnen blijven
gesloten!

CITO-toetsen verplaatst
Vanaf 12 mei zouden gewoonlijk de CITOtoetsen worden afgenomen. In verband
met de aanpassingen voor de lestijden in de
afgelopen tijd is dat natuurlijk niet mogelijk
geweest. Daarom plannen we dit jaar één
toetsweek, waarin alle toetsen op de rol
worden gezet.
Van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19
juni zullen de kinderen van de groepen 3 -7
met de toetsen aan de slag gaan. Aangezien het nakijken en verwerken enige tijd
vergt, heeft dit ook gevolgen voor het het
tijdstip waarop het rapport zal worden meegegeven.

Zomerspektakel afgelast
Als u de papieren kalender nog bij de hand
hebt, treft u daarin op vrijdag 19 juni het Zomerspektakel aan. Dit gezamenlijk gebeuren met KION en Unik gaat, zoals u wellicht
begrijpt, helaas niet door.
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Er wordt geen koffie geschonken

Een rapport, maar wel anders

De koffieochtend van 24 juni gaat om welbekende redenen niet door. We hopen de
ouders weer zo snel mogelijk te kunnen ontmoeten tijdens deze altijd heel gezellige informele momenten, maar moeten daar nog
(even) mee wachten.

Zoals eerder vermeld, zal het rapport later
dan gepland mee naar huis gaan. Dit zal nu
gebeuren op woensdag 1 juli. Het zal een
aangepast rapport zijn, een beetje zoals het
eerste rapport van ieder jaar. De leerkracht
brengt betrokkenheid, motivatie en zelfstandigheid in beeld en benoemt tips en tops
voor het volgend schooljaar. Juf Manon
voegt een stukje toe over het bewegingsonderwijs. De kinderen komen zelf aan het
woord met een reflectieverslag, een kijkje
op henzelf. Uiteraard ontbreken de CITOgegevens niet en zijn er nog enkele mooie
toevoegingen die we nog even geheim
houden.
Kortom, een echt rapport, maar wel anders!
Op 2, 3, 6, 7 of 8 juli volgen dan de eventuele rapportgesprekken. Er zijn dus geen gesprekken met alle ouders van de kinderen.
Of u kunt een uitnodiging van de groepsleerkracht van uw kind tegemoet zien, of u
kunt zelf een gesprek aanvragen op een
van de genoemde data.

Studiedag 26 juni
Op vrijdag 26 juni is er nog een studiedag
voor het team. De kinderen zijn deze dag
vrij en kunnen (wederom) genieten van een
lang weekend.

Doordraai-ochtend groepen 2 en 3
Op donderdagochtend 2 juli wisselen de
kinderen van de groepen 2 en 3 van plek.
De kinderen van groep 3 mogen weer even
kleuter zijn. De kinderen van groep 2 mogen
even proeven wat het is om in groep 3 te
zitten. En daar krijgen ze ook al enkele echte opdrachten voor groep 3! We wensen
jullie heel veel plezier toe.

Juffen– of meestersdag?
Sommige leerkrachten hebben hun verjaardag al gevierd, anderen gaan het nog
doen. In ieder geval is zeker dat er dit jaar
niet een soort van gezamenlijke verjaardag
van juffen en/of meesters is (zoals deze als
Juffendag stond gepland op 3 juli).
De leerkrachten zullen zelf aan u laten weten op welke dag de verjaardag wordt gevierd (als dat nog niet is gebeurd).

Afscheidsavond groep 8?!
Hoe gaan we op 7 juli de afscheidsavond
van dit schooljaar vorm geven? Dat is de
vraag waarop we binnenkort een antwoord
hopen te kunnen geven. In ieder geval zijn
de kinderen al begonnen aan het instuderen van hun rollen en staat het inoefenen
van de musical hoog op hun prioriteitenlijst.
We houden u op de hoogte. Zo gauw we
weten hoe de avond er uit zal zien, kunt u
een berichtje van ons verwachten.
Nog even geduld dus, alstublieft.
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Handenschudden kan niet, maar ...

Vakantierooster 2020-2021

Het jaarlijkse ritueel van het handenschudden van de kinderen van groep 8 als afscheid, kan dit jaar natuurlijk niet doorgaan.
We zullen dus iets anders moeten verzinnen,
zodat we de kinderen op een heel eigen
wijze uitzwaaien van De Kleine Wereld naar
de grote wereld. De datum van het uitzwaaien staat wel vast: woensdag 8 juli!

Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021
Tweede Paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
April/Hemelvaartvakantie: 3 t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

Voorlopige adviezen groep 7
In juni buigen de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de directieleden en de intern
begeleider zich over de voorlopige adviezen voor groep 7. Dit advies wordt gebaseerd op werkhouding, resultaten van de
methodegebonden toetsen en de resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem. Ouders en kinderen krijgen zo al een idee van
het niveau van de school voor voortgezet
onderwijs waar ze een klein jaar later naar
op zoek zullen gaan. Gewoonlijk doen we
tijdens de voorlopige adviesgesprekken uit
de doeken welke adviezen we aan de nieuwe groepachters meegeven, maar op welke wijze we dat dit jaar doen, is nog even
de vraag. Ook in deze houden we u op de
hoogte.

Een uurtje doordraaien
Op donderdag 9 juli kijken we met de kinderen al even naar het nieuwe schooljaar.
De kinderen schuiven voor een uurtje een
groepje op om kennis te maken met hun
nieuwe leerkracht, hun nieuwe lokaal en/of
hun nieuwe klasgenoten. Dit is dan hun eerste kennismaking met het nieuwe schooljaar
2020-2021! We wensen iedereen een heel
gezellig doordraaiuurtje toe.

Hulpouders bedankt!
We willen alle ouders, die steeds weer klaarstaan om mee te helpen aan allerlei activiteiten, nog eens extra hartelijk bedanken.
We zetten jullie graag in het (dit jaar helaas
alleen virtuele) zonnetje om jullie te bedanken voor de niet aflatende hulp bij feesten,
uitjes, excursies en andere activiteiten.
Zonder jullie trouwe helpende handen kunnen we eigenlijk niet veel beginnen om al
die bijzondere gelegenheden handen en
voeten te geven. Ultieme dank dus!

Zomervakantie
Op vrijdag 10 juli sluiten we om 12.00 uur de
deuren voor de zomervakantie. Zes weken
lang zal de school gesloten zijn. De eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar is dan
maandag 24 augustus. We wensen iedereen alvast een heel zonnige, ontspannen
en gezellige zomervakantie toe!

Met vriendelijke groeten,
Team Basisschool De Kleine Wereld

