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Beste ouders en verzorgers,
Nog 1 week en dan kunnen onze leerlingen genieten van een heerlijke vakantie. Er is hard gewerkt!
Afgelopen week hebben we in alle groepen gewerkt rondom de kinderboekenweek. Er is niet alleen
veel gesproken over boeken en gelezen. Ook is er een modeshow gehouden, hebben we liedjes
geleerd en zijn er groepen naar de boekhandel geweest voor een speurtocht. De hele school is
prachtig versierd in de stijl van het thema ‘Lekker griezelig”.
Komende periode hebben we niet alleen onze eerste vakantie van dit schooljaar, maar ook de eerste
margedagen staan voor de deur. Op deze dagen zijn onze leerlingen vrij en gaan wij, juffen en
meesters, aan het werk met onze school en ons onderwijs. Dit allemaal om de lessen aan onze
leerlingen nog beter te maken.
Verderop in deze nieuwsbrief staan de margedagen voor u in een kort overzicht.
Tevens bent u van ons gewend een kalender te ontvangen met hierin alle belangrijke data. Wij zijn
hiermee druk aan het werk en u ontvangt hem zo spoedig mogelijk.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs De Kleine Wereld wordt digitaal verzonden naar de emailadressen van alle
ouders/verzorgers. Ook wordt de nieuwsbrief op de website van de school (www.kleinewereld.nl)
geplaatst onder het tabblad ‘ Voor ouders’.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs De Kleine Wereld wordt digitaal verzonden naar de emailadressen van alle
ouders/verzorgers. Ook wordt de nieuwsbrief op de website van de school (www.kleinewereld.nl)
geplaatst onder het tabblad ‘ Voor ouders’.

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming volgen we de thema’s uit de methode ‘Trefwoord’. Iedere
dag kijken we naar een kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De methode
verwijst naar (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die aansluiten op de thema’s. We
zullen ons in november bezig gaan houden met het thema 'Helden'. Hierbij staan we stil bij:
Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?

Voorstellen stagiaires
Hallo allemaal,
Even voorstellen.. Ik ben Louise Keimpema, vierdejaars student aan de Stenden
PABO in Groningen. In februari begin ik aan mijn afstudeerstage in groep 1 bij
juf Bianca. Een half jaar lang zal ik dan iedere maandag, dinsdag en woensdag in
deze klas doorbrengen. Misschien hebben jullie mij al eens voorbij zien komen
in de wandelgangen, ik ben op dit moment namelijk bezig met een onderzoek
dat ik op De Kleine Wereld uitvoer. Daarnaast heb ik het afgelopen schooljaar
ook al met veel plezier stage gelopen in groep 3 en groep 1 aan de
Rosensteinlaan. Ik heb het hier zelfs zo naar mijn zin gehad dat ik in groep 1 ben
blijven plakken. Ik hoop ook dit jaar weer een leuke en leerzame tijd te beleven
op De Kleine Wereld!
Groetjes Louise

Hallo,
Ik ben Jodie en ik ben 21 jaar. Op de woensdag en donderdag
loop ik stage op de Kleine Wereld im groep 4/5.
Zelf zit ik op het Alfa-college.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit
in het 2e leerjaar. De rest van het schooljaar zal ik stage
blijven lopen op de school. We zullen elkaar vast nog wel eens zien!
Belinda Bosscher

MIjn naam is Guus Bakker. 24 jaar oud en 4e jaar ALO student.
Tijdens mijn gymlessen staat plezier voorop. Naast dit vind ik de
sfeer in de groep het belangrijk. Iedereen moet zich op zijn
gemak voelen en op zijn eigen niveau kunnen sporten en
beter worden. Tot slot heb ik mijn eigen bedrijfje, Gustafit,
hier doe ik aan Powercamps en Lifestyle coaching.
Naast mijn studie ben ik ook hier dagelijks veel mee bezig. Hierin train ik verschillende groepen en
individuen!

Margedagen
Het komende schooljaar zijn er verschillende margedagen ingepland waarop de leerlingen vrij zijn
omdat de leerkrachten dan een studiedag hebben.

Woensdag 18 oktober:
VCOG studiedag over het rekenonderwijs. Welke ontwikkelingen zijn er en hoe kunnen we de
kwaliteit van ons rekenonderwijs nog verder uitbouwen.
Maandag 30 oktober:
Dit is de maandag na de herfstvakantie. We zullen dan als team nadenken over verschillende
aspecten van de ontwikkelingen binnen de school.
Margedagen, kinderen groep 1 t/m 8 vrij:
18 oktober 2017
30 oktober 2017
30 november 2017
7 februari 2018
3 april 2018
20 juni 2018
25 juni 2018
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds

a. Voor ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming Ouderbijdrage de
volgende informatie:
- In de maand september hebben rechthebbende ouders die bij de gemeente Groningen bekend zijn
een brief over de tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds ontvangen. - Deze brief graag op
school inleveren voor 1 december 2017!
b. Ouders die de ouderbijdrage al aan school hebben betaald, kunnen de brief inleveren bij de dienst
SOZAWE. De dienst betaalt deze tegemoetkoming dan aan de ouders uit. - Indien u denkt voor deze
vergoeding in aanmerking te kunnen komen, maar u heeft geen brief gekregen van de Gemeente
Groningen, dan moet u zelf contact op te nemen met Sociale Zaken en Werk.
Wanneer u het op prijs stelt kan Belinda Bosscher helpen bij het invullen hiervan.
EU schoolfruit
Via de gemeente Groningen krijgen we iedere week van de firma Oudebosch fruit op school, maar
landelijk kunnen we ook meedoen aan EU-fruit. Hieraan zijn lessen en materialen gekoppeld om
aandacht te besteden aan een gezonde voeding.
We zijn als cbs De Kleine Wereld ook dit jaar weer ingeloot om mee mogen te doen aan het EUschoolfruit-programma. Wat is EU-schoolfruit? EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en
groente te eten in de klas. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis 3 stuks groente/fruit
per leerling per week. Elke dag groente en fruit verbetert de gezondheid en leerprestaties!
Van week 46 (2017) tot week 16 (2018) zal het fruit wekelijks worden geleverd.
Actie voor Sint Maarten
De kinderen van de groepen 7 / 8 hebben de afgelopen maand hun best gedaan om zoveel mogelijk
geld op te halen voor de mensen op Sint Maarten. We zijn er supertrots op dat ze een bedrag van
€ 176,05 hebben opgehaald. Op de locatie Celebesstraat is een bedrag van € 86,25 opgehaald
waarmee we als school € 262,30 bij elkaar hebben gekregen. Hiermee kunnen we helpen om Sint
Maarten weer op te bouwen. Heel erg bedankt voor de medewerking van deze actie!!

Hulpouders
We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om de hal te versieren rondom thema’s en
seizoenen en eventueel willen helpen bij schoolactiviteiten. Aanmelden hiervoor kan bij Belinda
Bosscher.
Oosterparkrun
Op vrijdag 29 september 2017 was de Estafetteloop Oosterparkwijk. De groepen van meester
Wessel en meester André hebben zich van een sportieve kant laten zien. De groepen van juf Lianne
en Joanne hebben ze enthousiast aangemoedigd met spandoeken. De leerlingen hebben genoten.

Jeugdverpleegkundige
Een kind opvoeden is leuk en als ouder doe je dat met zorg en liefde. Elke ouder vraagt zich echter
wel eens af hoe hij of zij iets moet aanpakken. En soms zijn er vragen. U kunt hiervoor een afspraak
maken. met Maaike Langenberg van het WIJ-team Groningen. Zij komt hier dan op school.
Gegevens: maaike.langenberg@wij.groningen.nl
U kunt ook via de intern begeleiders Simone Smit en Annelies Pattiwael een afspraak maken, zij
zorgen dat u wordt doorverwezen.

Vakantierooster 2017 – 2018 voor ouders en kinderen
Herfstvakantie:
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantie:
Maandag 25 dec t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie:
Maandag 26 feb t/m vrijdag 2 maart 2018
Goede Vrijdag:
Vrijdag 30 maart 2018
Tweede Paasdag:
Maandag 2 april 2018
Meivakantie:
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Bevrijdingsdag:
Vrijdag 5 mei 2018
Hemelvaart
Donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksterdag:
Maandag 21 mei 2018
Zomervakantie:
start maandag 23 juli 2018

