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Beste ouders/ verzorgers,  
 
Inmiddels zijn we alweer vijf weken onderweg in het schooljaar, wat betekent dat de Kinderboekenweek 
van dit jaar weer in zicht is! De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van ‘Worden wat je wil.’  
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier 
jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter 
of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of 
helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om 
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden 
wat je wil en alvast dromen over later! 
Ons expertteam TaalTotaal heeft mooie activiteiten bedacht die hierop aansluiten. Het doel hiervan is 
om de kinderen op de Kleine Wereld (nog) meer plezier geven in het lezen! Leest u thuis mee? 
 
Ook op de Kleine Wereld maakt het niet uit wie je bent, hoe je eruitziet en waar je vandaan komt.  
Je mag zijn wie je bent en je mag houden van wie je wil! Als symbool hiervoor hijsen we de 
regenboogvlag tijdens de Coming Out Week (van 11 tot en met 17 oktober).  
 
Op De Kleine Wereld geloven wij dan ook: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet, namens het team, 
 

Judith Heijmans 
Directeur Basisschool de Kleine Wereld 

 
 
 
 



Data om te onthouden: 
1 oktober:   Uitleg leerlingenraad 
5 oktober:   Dag van de leraar 
6 oktober: Campagne leerlingenraad    

Start Kinderboekenweek  
7 oktober:   Campagne leerlingenraad 
   DKW-Theater groep 1/2A, 4 en 7 
8 oktober:  Verkiezingen leerlingenraad  
11 oktober:  Coming out dag 
12 oktober:  DKW-Theater groep 1/2B, 3B en 6   
13 oktober:   Ouderbijeenkomst peuters/kleuters met Anita Schiks 
15 oktober:  Leerlingenraad-vergadering  
19 oktober:  DKW-Theater groep 3A, 5 en 8 
21 oktober:  Nieuwsbrief november 
25 t/m 29 okt:  Herfstvakantie 
 
 
 
 

Koffie to Go! 
Op elke woensdag, van 8.30 tot 9.00 uur, met uitzondering van studie- en 
feestdagen. 
Een fijn ontmoetingsmoment tussen ouders en school.  
Komt u ook gezellig een kopje koffie of thee drinken? 

 
 
De Kinderboekenweek: 6 t/m 17 oktober  
Heeft u het toffe lied van Kinderen voor Kinderen al gehoord 
wat past bij de Kinderboekenweek? Wij zingen en dansen op 
school! https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4 
 
 
Bieb Op School (BoS) 
Joepie! Vanaf 7 oktober is de Bos) weer open voor de boeken uitleen voor thuis.  
Kinderen kunnen dan elke donderdag tussen 14.15u en 15.00u een boek komen lenen, ruilen 
of inleveren.  
 
 

SchouderCom: heeft u de app al geïnstalleerd?  
Sinds dit schooljaar werken wij met de app: SchouderCom. Dit is een app, 
speciaal voor onze school. Hiermee zal ons team met u communiceren en 
daarnaast kunt u in de app onze jaarkalender vinden, de nieuwsbrief en 
updates over de klas van uw kind(eren)!   
 

 
 
 
 
 
 



 
De juf of meester ziek… en dan? 
De middelen voor scholen zijn komende jaren groter, doordat het Ministerie geld heeft 
vrijgemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs. Dat is heel fijn en ook lastig, omdat de 
druk op de arbeidsmarkt voor het onderwijs nog groter wordt.  

Vorig schooljaar is het ons steeds gelukt om vervanging te regelen. Dit schooljaar is het 
regelen van inval een stuk moeilijker, doordat er minder invallers beschikbaar zijn. Binnen het 
bestuur zijn daarom afspraken gemaakt hoe wij omgaan met vervanging.  

Stichting Sint Josephscholen heeft een eigen vervangingspool. In deze vervangingspool 
werken leerkrachten die ingezet kunnen worden op een van de veertien scholen van de 
stichting. Daarnaast heeft de stichting een contract met IPPON. Ippon heeft ook een 
vervangingspool van leerkrachten die ingezet kunnen worden wanneer de vaste leerkracht 
afwezig is.  

In geval van een afwezigheidsmelding van een leerkracht worden een aantal stappen 
doorlopen. Deze stappen zijn in drie groepen te verdelen: 

1. Een externe oplossing 
2. Een interne oplossing 
3. Geen oplossing.  

1. Een externe oplossing.  
Er wordt vervanging aangevraagd bij de vervangingspool.  
 
2. Een interne oplossing  
Er zijn verschillende interne oplossingen. Deze worden in onderstaande volgorde doorlopen: 
a) Een ambulante leerkracht gaat voor de klas. 
b) De onderwijsassistent/ leraarondersteuner die aanwezig is gaat onder supervisie van een 
andere leerkracht voor de groep. 
c) Waar mogelijk zetten we stagiaires onder supervisie in om les te geven aan (een deel van) 
de klas. d) De kinderen worden verdeeld over andere klassen. Dit doen we alleen als de 
afwezigheid ’s morgens pas bekend is. We vragen ouders die hun kind komen brengen of zij 
de mogelijkheid hebben om hun zoon of dochter thuis op te vangen. De leerkrachten hebben 
voor de leerlingen die verdeeld worden een pakket met werk klaarliggen.  
 
3. Geen oplossing  
De leerlingen blijven thuis. Dit doen we alleen als we dit de dag van tevoren aan ouders 
kenbaar kunnen maken. U krijgt dan een melding via een spoedbericht.  

U ziet dat vooral de laatste stappen een appèl op u doen om iets te regelen. Dat vinden wij 
heel vervelend. 
Wij hebben afgelopen week al voor meerdere groepen een interne oplossing moeten 
toepassen, hierdoor kunnen wij ons voorstellen dat de laatste optie (3. Geen oplossing) zich 
dit schooljaar kan gaan voordoen.  

We doen ons uiterste best om optie 3 te voorkomen maar vragen om uw begrip wanneer 
deze onvermijdelijk blijkt te zijn.  

 



Ouders in school? 
Nu de richtlijnen van het RIVM en de GGD zijn aangepast, zijn we met onze partners in het 
gebouw (KION & UNIK) en ons team in gesprek wat wenselijk is m.b.t. ouders in onze 
KindCampus.   
Tot aan de herfstvakantie gelden de oude richtlijnen: ouders die een afspraak hebben in het 
gebouw mogen naar binnen.  
Voor de herfstvakantie ontvangt u informatie over eventuele aanpassingen van het beleid.  
 
 
DKW-theater 
Eindelijk mogen onze kinderen weer stralen op het podium tijdens het DKW-theater!  
Graag nodigen wij u, op aangepaste wijze (volgens protocol), het optreden van uw kind(eren) 
te komen bewonderen: 

- 1 groep treedt op en 1 groep mag komen kijken. 
- Er mag 1 ouder/ verzorger per kind aanwezig zijn. 
- De basisregels voor gezondheid en hygiëne gelden tijdens een bezoek aan school: 

gezondheidscheck, het bewaken van de 1,5m, het ontsmetten van handen en 
ventilatie. 

- Na binnenkomst mag u plaatsnemen op de gekleurde kussens.  
- Na afloop van het DKW-theater willen u vragen weer naar buiten te gaan zodat we 

niet met teveel mensen binnen zijn. 
 
Het schema voor de DKW-theaters in oktober ziet er als volgt uit:  
 
Donderdag 7 oktober 

 
Dinsdag 12 oktober 

 Optreden Kijken 
13.00 – 13.15 Groep 6 Groep 3B 
13.25 – 13.40 Groep 3B Groep 1/2B 
13.45 – 14.00 Groep 1/2B Groep 6 

 
Dinsdag 19 oktober 

 Optreden Kijken 
13.00 – 13.15 Groep 8 Groep 5 
13.25 – 13.40 Groep 5 Groep 3A 
13.45 – 14.00 Groep 3A Groep 8 

 
 
 
  

 Optreden Kijken 
13.00 – 13.15 Groep 7 Groep 4 
13.25 – 13.40 Groep 4 Groep 1/2A 
13.45 – 14.00 Groep 1/2A Groep 7 



Het aangepaste coronabeleid 
Als school volgen wij altijd het beleid van het RIVM en de GGD op. Alle keuzes die wij maken 
zijn dan ook gebaseerd op hun beleid en/of advies. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de 
nieuwe beslisboom. 
 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het beleid: 

- Kinderen die groeps- of klasgenoot zijn van een persoon met corona op school of 
kinderopvang hoeven per 20 september 2021 niet meer in quarantaine, ongeacht of 
deze persoon een kind of medewerker is. Dit betekent dat alle klas- en groepsgenoten 
van een persoon met corona naar school en opvang kunnen. Deze kinderen en hun 
ouders worden, via de school, wel geïnformeerd over de besmetting in de klas of 
groep. Zij krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis 
te blijven en zich te laten testen bij een GGD-teststraat.  

- Voor kinderen die huisgenoot zijn van een persoon met corona of buiten de opvang of 
school nauw contact zijn geweest van een positieve leerling, bijvoorbeeld als ze bij 
deze leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd, geldt wel het advies: in quarantaine 
en testen op dag 5, tenzij ze immuun zijn.  

- Als er meerdere besmettingen in een klas of groep zijn doet de GGD-
uitbraakonderzoek. Bij een grote uitbraak kan de GGD adviseren om wel een 
quarantaine-advies te geven voor de hele groep of klas. Met als doel de uitbraak te 
onderbreken.   

 
 
Uitjes en excursies 
Gaan door wanneer dit op een verantwoorde/ gezonde manier kan. Dit wegen we per situatie 
af.  
 
 
Even voorstellen 
Zoals u misschien al wel weet is De Kleine Wereld een opleidingsschool. Dit betekent dat wij 
studenten van het ROC, de HAN en de Universiteit verwelkomen om van en met elkaar te 
leren. Met trots stellen wij onze stagiaires aan u voor: 
 

 
Hoi allemaal, Ik ben Kim van Koolwijk, tweedejaars PABO-student 
(deeltijd) en loop dit jaar stage in groep 4! Elke vrijdag zal ik in de 
klas zijn. Daarnaast werk ik op dinsdag t/m donderdag als 
onderwijsassistent op de Kleine Wereld, waarbij ik onder andere 
kinderen extra ondersteuning geef bij het lezen. 
Verder ben ik de moeder van Esmee die in groep 6 zit en van Daan 
die net naar de middelbare school is. 
Ik heb erg veel zin om met de kinderen van de Kleine Wereld te 
werken en ik kijk ernaar uit om samen te leren in een fijne sfeer! 
Mocht je vragen hebben, kun je me natuurlijk altijd aanspreken. 
Groetjes, Kim 
 

 



Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Ibtihaj en ik mag het komende half jaar stagelopen bij juf Sandra. 
Ik studeer PWPO (Pabo & Pedagogiek) aan de Radboud Universiteit en zit nu 
in mijn laatste jaar. Ik hou er erg van om met kinderen te werken en hoop veel 
te mogen leren bij uw zoon/dochter in de klas. Mocht u nog vragen of 
opmerkingen hebben, kunt u mij altijd bereiken via ibtihaj.grevel@ru.nl. 
 
Nog een fijne dag toegewenst, 
Met vriendelijke groeten, 
Ibtihaj 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is 
Nikky Ruijtenberg en ik kom komend jaar bij uw zoon/dochter in 
groep 3A stage lopen. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar van 
de studie Pedagogische Wetenschappen van het Primair 
Onderwijs. Deze studie leidt me op tot leerkracht op de 
basisschool. De eerste helft van dit schooljaar zal ik elke 
maandag aanwezig zijn in de klas. De tweede helft van dit 
schooljaar ben ik er drie dagen in de week (maandag, dinsdag, 

woensdag). Ik heb er erg veel zin in! 
 
Hartelijke groet, 
Nikky Ruijtenberg  
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,   
 
Ik ben Demy, 17 jaar. Tweedejaars student onderwijsassistent 
en loop stage in groep 3A bij Marike en Sandra op de 
donderdag en vrijdag. 
Ik ben een enthousiaste en vrolijke stagiaire en mij maak je niet 
blijer dan voor een klas te staan. 
Ik heb super veel zin in dit jaar in groep 3A. 
 
Hartelijke groet, Demy Beurskens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hoi allemaal,  
Mijn naam is Melissa Jacobs en ik ben 21 jaar oud. Ik loop dit jaar 
in ieder geval tot de herfstvakantie stage in groep 5. Dit doe ik op 
de maandag, dinsdag en woensdag.  Ik ben momenteel bezig met 
de studie pedagogische wetenschappen van primair onderwijs. 
Dit is een combinatie van de studie pedagogische 
wetenschappen en de Pabo. In mijn vrije tijd ga ik graag iets leuks 
doen met vriendinnen en in het weekend werk ik nog met veel 
plezier in de horeca. Mijn stage binnen de Kleine Wereld bevalt erg goed en ik kijk met veel 
plezier uit naar de komende weken! 
 

 
 
Beste ouders, 
Mijn naam is Mika de Bruijn, ik ben 17 jaar en loop dit schooljaar 
stage op basisschool De Kleine Wereld. Op dit moment zit ik in 
mijn de 2de leerjaar als onderwijsassistent en deze opleiding volg 
ik op het ROC in Nijmegen. Dit schooljaar zal ik elke donderdag en 
vrijdag te vinden zijn in groep 1-2 A! Ik heb er nu 3 weken opzitten 
en ik heb het erg naar mijn zin, ik hoop dat we er een leuk 
schooljaar van gaan maken!! 
 
Groetjes,  
Mika de Bruijn 

 
 
 
 
 
 


