Trefwoord
De verhalen deze maand gaan over dingen pakken. Wanneer wordt pakken afpakken? We vertellen
uit de bijbel over koning Achab die een wijngaard wil hebben. Ook gaat het over dingen mooier
maken. Word je gelukkig van mooie dingen? Naäman wil graag beter worden en er mooier uitzien.
Hoe loopt dat af?
Herfstvakantie
De kinderen zijn van 20 oktober tot en met 28 oktober vrij. Denk er om: 17 oktober is er een margedag.
De kinderen zijn die dag vrij, de leerkrachten hebben een studiedag over gedrag.
Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!
Woensdag 3 oktober openen we samen op beide locaties met de hele school de Boekenweek .
We werken in de groepen dan over het thema en besteden extra tijd aan het lezen en voorlezen van
boeken. Dit jaar lezen we allemaal uit de boeken van Roald Dahl. We sluiten de Boekenweek af met een
tentoonstelling in de school . We nodigen u van harte uit om samen met uw kind te kijken wat er allemaal
gemaakt is en mee te doen aan de maatjes- speurtocht. Aan de Celebesstraat is de afsluiting op
donderdag 11 oktober vanaf 13.30 uur . Aan de Rosensteinlaan is de afsluiting op vrijdag 12 oktober
vanaf 13.30 uur.
Even voorstellen

Hallo allemaal,
Vanaf dit schooljaar ben ik begonnen als invaller op de Kleine Wereld. Ik maak van
deze nieuwsbrief graag gebruik om mij voor te stellen. Ik ben Salo, 24 jaar en een
net afgestudeerde juf en orthopedagoog. De afgelopen weken zijn mij al erg goed
bevallen in groep 1/2 op de Rosensteinlaan!
Tijdens mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met en het
begeleiden van kinderen en jongeren. Daarnaast heb ik altijd met plezier in de
horeca gewerkt. Ik vind het geweldig om nu een nieuwe uitdaging aan te gaan!
Naast mijn werk vind ik het leuk om te koken en (nieuwe dingen) te bakken. Ook kan ik, sinds kort,
genieten van wielrennen wat ik samendoe met vriendinnen.
In oktober ga ik er even tussenuit in verband met een al eerder geplande reis naar mijn familie in
Indonesië.
Ik verheug me op dit schooljaar waarbij ik de kinderen en ook veel ouders beter zal leren kennen.
Hartelijke groet,
Salo Anthony

Brugfunctionaris

In de gemeente Groningen kunnen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen gebruik maken
van een flink aantal regelingen. Hierdoor kunt u veel geld besparen!
U kunt een aanvraag kunt doen voor gratis sport, aanschaf van een fiets, laptop of andere zaken die
nodig zijn voor uw kind.
U kunt met al uw vragen hierover terecht bij de brugfunctionaris van onze school. Voor de locatie
Celebesstraat is dat Simone Smit en voor de locatie Rosensteinlaan is dat Gea Knoop.

Betaalt u voor uw schoolgaande kinderen een ouderbijdrage aan het schoolfonds? En hebt u
een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan kunt u van de gemeente Groningen een
vergoeding krijgen. Dit heet de Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds (VOS). Wanneer u
een brief hierover van de gemeente heeft ontvangen wilt u die dan zo snel mogelijke naar
school brengen?
Medewerking gevraagd bij onderzoek

Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor
onderzoek Gezinsrelaties na Scheiding
In Nederland maken jaarlijks zo'n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun

ouders mee. Met dit onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren)
met elkaar omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen.
De Universiteit Utrecht is daarom op zoek naar gezinnen waarvan ouders korter dan 1,5 jaar
uit elkaar wonen of bijna uit elkaar gaan. Tenminste één kind is tussen de 8 en 16 jaar.
Het onderzoek
Er zijn 3 metingen: Na uw aanmelding, één jaar later en nog een jaar later. Metingen
bestaan uit vragenlijsten en een gesprekstaakje. Ook vullen kinderen elk halfjaar voor 2
weken een paar vragen in via onze App. Kinderen vinden het leuk om mee te doen aan dit
soort onderzoek en u hoeft nooit naar Utrecht te komen, wij komen bij u thuis. Als beide
ouders meedoen dan worden er aparte afspraken gemaakt, maar meedoen met één ouder
kan ook. Als bedankje krijgen kinderen voor elk van de 3 metingen €10. Aan het eind van het
onderzoek wordt er €50, €100 en €150 verloot onder de gezinnen die meededen.
Wilt u meedoen of kent u een gezin dat mogelijk mee zou willen doen? Kijk dan op
www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl voor meer informatie en een aanmeldformulier.
***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens blijven
volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.***

Enquête Bi-Fit
In het kader van B-Fit wat op De Kleine Wereld plaatsvindt, zouden we het waarderen als u
de volgende enquête in zou willen vullen. In nog geen 5 minuten bent u hiermee klaar. Waar
gaat de enquête over? Over wat u als ouder weet over gezondheid en fit zijn en wat u thuis
zoal doet. U hoeft (als u dat wenst) alleen uw voornaam in te vullen, maar hier wordt verder
niet naar gekeken. Wel wordt er gekeken wat u zoal weet!
Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben wij deze enquête al eens gestuurd, het zou super
zijn als u (weer) mee wilt doen! Het geeft overigens niet als u de eerste keer niet
meegedaan heeft, dan kunt u alsnog nu meedoen!
Klik op onderstaande link of kopieer de link naar uw adresbalk van internet:
https://goo.gl/forms/XWW6jQ545HfUhmjs2
Alvast heel erg bedankt.
U heeft tot 12 oktober om de tijd om de enquête in te vullen.
Met sportieve groet,
Marjet Hogenelst

Margedagen, kinderen groep 1 t/m 8 vrij:
17 oktober 2018
4 februari 2019
23 november 2018 23 april 2019

11 juni 2019
17 juni 2019

12 juli 2019

Vakantierooster 2018 – 2019 voor ouders en kinderen

herfstvakantie

20 oktober tot en met 28 oktober 2018

kerstvakantie

22 december 2018 tot en met 6 januari
2019

voorjaarsvakantie

16 februari tot en met 24 februari 2019

Meivakantie

27 april tot en met 5 mei 2019

Zomervakantie

13 juli tot en met 25 augustus 2019

Vrije dagen:
19 april

Goede Vrijdag

22 april

Tweede Paasdag

31 mei

Dag na Hemelvaart

10 juni

Tweede Pinksterdag

