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Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels ligt de eerste vakantie al weer achter ons van dit schooljaar en zijn we druk aan het werk
om de eerste periode af te sluiten.
In de volgende periode zullen we naast het harde werken in de klas ook gaan genieten van de
komende feestdagen.
Sint Maarten
Er is hard gewerkt aan het maken van een lampion en in de klassen
zijn we rondgegaan om de mooie lampionnen alvast te laten zien.
Natuurlijk hebben de leerlingen ook iets lekkers gekregen zoals dat
gebruikelijk is bij Sint Maarten.
Te laat komen
In Nederland zijn kinderen leerplichtig. Als school moeten we dan ook elke dag bijhouden of er
kinderen aanwezig zijn of niet. Dit geldt ook voor kinderen die te laat komen. We constateren als
team dat er nog regelmatig kinderen te laat op school komen waardoor zij de start van de dag met
de groep of zelfs hele lessen missen. Dit is voor de groep storend, maar ook voor het kind zelf. Vaak
ook wordt er daardoor een stuk van de uitleg gemist waardoor het maken van de taal/rekenles weer
moeilijker wordt.
Als school zijn wij verplicht verzuimgegevens te registreren. De leerplichtambtenaar heeft hier
inzage in. Bij regelmatig ongeoorloofd verzuim zoals te laat komen of zonder afmelding met geldige
reden afwezig zijn, zal de leerplichtambtenaar contact opnemen met de ouders in de vorm van een
brief. Mocht er geen verbetering in te zien zijn onderneemt de leerplichtambtenaar andere acties.
Gezonde lunch
Ook dit jaar doen we met de groepen 3 t/m 8 mee met het project “De
Gezonde Lunch”. Op dinsdag wordt er op de Rosensteinlaan gekookt en op
woensdag op de Celebesstraat. Dit gebeurt onder de leiding van een echte
kok, Ids. Kinderen mogen hierbij helpen. Elke klas mag zo een aantal weken bij
de kookactiviteiten ondersteunen. Ook zoeken we ouders om hierbij te helpen. Zo maken we met
elkaar een lekkere lunch voor alle leerlingen in de school.
Via Klasbord van de groep van uw kind doet de leerkracht oproepjes voor ondersteuning bij deze
kookactiviteiten. U mag dan ook gewoon mee eten en krijgt bovendien bijzondere gerechten en

recepten om zelf thuis ook te maken. Wilt u meehelpen, geef dit dan door aan de leerkracht van uw
kind.
Staking
U heeft via de media ongetwijfeld gehoord over de dreiging van een nieuwe staking in het
basisonderwijs. Deze kan in december plaatsvinden, maar dat is nog niet zeker. Een en ander hangt
af van overleg tussen de actiegroep, de vakbonden en het Ministerie van Onderwijs en de uitkomst
hiervan. Het kan hierdoor gebeuren dat uw kind een dag niet naar school kan omdat de leerkrachten
staken. Helaas is dit niet ruim van te voren bekend. Zodra wij vernemen dat er acties zullen worden
gehouden dan stellen we u zo snel mogelijk via de mail op de hoogte.
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.
Voor de komende periode is het thema: Goed gehoord
Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).

Groep 8 en het voortgezet onderwijs
Op woensdag 8 november zijn alle ouders van de leerlingen uit groep 8
uitgenodigd voor de informatieavond over het Voortgezet Onderwijs.
De leerkrachten hebben uitleg gegeven over de vervolgscholen en de
verwijzing hier naartoe.

Voortgangsgesprekken
In de week van 20 november zijn de oudergesprekken geweest waarin de voortgang van uw kind is
besproken.
Margedagen
Op donderdag 30 november zijn alle kinderen vrij! Het team heeft dan een studiedag
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

Even voorstellen
Inmiddels ben ik alweer ruim een half jaar werkzaam op
De Kleine Wereld als teamleider aan de Rosensteinlaan.
Vanaf de maand november ga ik iedere maandag werken
op de locatie aan de Celebesstraat.
Mijn naam zal vast niet onbekend zijn maar ik zal me toch nog
even voorstellen. Ik ben Belinda Bosscher en ik heb twee
volwassen dochters. Ik heb in de jaren hiervoor vooral gewerkt
als intern begeleider op verschillende scholen, zowel in de stad
Groningen als in oost- Groningen.
Met plezier werk ik op de Kleine Wereld maar ik hoop daar nog veel mooie jaren aan toe te voegen
samen met ouders, kinderen en collega’s .

Ik ben Julia, tweedejaars student aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Vanaf 14 november 2017 loop ik stage bij tekenjuf Dorien. 10 weken lang zal ik dan iedere dinsdag,
woensdag en vrijdag op school zijn.
Ik volg de opleiding creatieve therapie beeldend. Mijn opdrachten binnen deze stageperiode zijn
vooral gericht op het aanbieden van creatieve activiteiten. Hiermee zal ik de leraren ondersteunen.
Ik geef dus geen therapie.
Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland en wil deze tijd onder andere gebruiken om mijn woordkennis te
vergroten. Daarnaast wil ik vooral graag leren hoe ik binnen deze school het beste uit mijn vak kan
halen. Ik heb in Duitsland een lerarenopleiding gevolgd dus is het wel al deels bekend terrein voor
mij.
Ik heb er veel zin in en hoop een leuke en leerzame tijd te hebben op De kleine Wereld.
Gratis kleding- en speelgoedbonnen voor gezinnen met een laag inkomen
Heeft u een Stadjerspas? Hou dan uw brievenbus in de gaten!
U ontvangt een brief van de gemeente waarmee u vanaf 21 november per kind een speelgoedbon
ter waarde van € 25 of een kledingbon ter waarde van € 50 kunt ophalen bij het WIJ-team in uw
buurt. Zie de voorwaarden van deze actie opstadjerspas.nl.
Wel een laag inkomen maar nog niet in het bezit van een Stadjerspas? Vraag dan nu een gratis pas
aan via stadjerspas.nl of doe de aanvraag via het WIJ-team. Zodat ook u kunt profiteren van de vele
voordelen van de Stadjerspas.

Naar de Stadsschouwburg
Heeft u een stadjerspas dan kunt u voor €2,- naar het theater!
Sinterklaas is onderweg, met zijn boot vol cadeautjes en Pieten
komt
hij naar Nederland! Op 26 november komt hij naar de
Stadsschouwburg om daar een 'Knalfeest' te geven voor jullie!!
Deze
dag zit vol leuke verrassingen! Je komt in de prachtige Stadsschouwburg en gaat daar genieten van
theatershow ' Het Knalfeest'. In de pauze staat er voor iedereen een glas drinken met wat lekkers
klaar (ook voor de pappa's en mamma's). Na afloop krijgt ieder kind van de Sint en zijn Pieten een
cadeautje met wat lekkers om mee naar huis te nemen!! Jij komt toch ook?!
Wanneer?
26 november
Waar?
Stadsschouwburg
Kosten?
€2,- per persoon
Koop je kaartje bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, Kreupelstraat 1.
Neem je Stadjerspas mee!!
Er zijn 3 shows:

*zondag 26 november 10.00 (deur open om 9.30 uur)
*zondag 26 november 13.30 (deur open om 13.00 uur)
*zondag 26 november 17.00 (deur open om 16.30 uur)

Sinterklaas
Op 18 november as. hopen we Sinterklaas en zijn pieten weer te begroeten in Nederland. De
voorbereidingen zijn alweer in volle gang en daarom nu al de eerste informatie.
Sinterklaas komt dit jaar op dinsdag 5 december bij ons op school.
We willen hem graag met alle ouders en kinderen om 8.30 uur
ontvangen. Wanneer Sint naar binnen is gegaan, vragen wij de
ouders afscheid te nemen van de kinderen. De Sint en zijn pieten
brengen in de loop van de ochtend een bezoek aan alle groepen. De
schooltijden zijn gewoon van 8.30 -14.00 uur.
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. Ieder maandag tijdens de koffieochtend zijn Desiree van Lieshout of Jannette Drees

aanwezig van het WIJ-team. U kunt uw vragen ook via de intern begeleiders Simone Smit of
Annelies Pattiwael stellen, zij zorgen dan dat u verder wordt doorverwezen.
VCOG ondertekent samenwerkingsconvenant muziekonderwijs
Dinsdag 14 november heeft VCOG als één van de negen partijen in Groningen het eerste lokale
samenwerkingsconvenant muziekonderwijs ondertekend. Alle betrokken partijen garanderen in dit
convenant dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgt. Het
convenant geeft de afspraken weer hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op
alle basisscholen in de stad. Daarbij is dit het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking
tussen alle betrokken partijen. Hare Majesteit Koningin Máxima was, als erevoorzitter van Méér
Muziek in de Klas, getuige van de ondertekening van dit convenant.
Het convenant vloeit voort uit het project Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen, en het
convenant wordt ondertekend door de bovenschoolse onderwijskoepels van VCOG, Openbaar
Onderwijs Groningen en KOC, de Pedagogische Academie en het Prins Claus Conservatorium van de
Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, VRIJDAG, SKSG en K&C.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186168/VIDEO-Koningin-Maxima-komt-aan-in-de-Oosterpoort
https://www.oogtv.nl/2017/11/koningin-bezoekt-oosterpoort-plezier-spatte-ervan-af/

NK Klunen
De vereniging, Groninger Studenten Schaatsvereniging Tjas, wordt dit jaar 50 jaar en dit willen ze
graag groots vieren! Daarom organiseren zij op 10 december het NK Klunen, waar jong en oud
welkom is. Het evenement zal plaatsvinden op de Vismarkt van 13.00 – 16.00 uur.
Van 13.00 uur tot 15.00 uur kan hier voor €3,- gekluund worden. Hierna, van 15.00 uur tot 16.00
uur, zal het NK Klunen van start gaan. De kosten hiervoor zijn €5,-, hiervoor kun je de uren ervoor
ook de kluunbaan op! In duo’s zal gestreden worden om de felbegeerde titel ‘NK Kluunkampioen
2017 van Nederland’.
Al het geld wat opgehaald wordt zal gedoneerd worden aan Skate4air. Skate4air is een goed doel dat
zich inzet voor onderzoek naar een verschrikkelijke ziekte, Cystic Fibrosis, ook bekend als
taaislijmziekte. Te veel mensen, vooral kinderen lijden aan deze ziekte en met dit onderzoek worden
er betere medicijnen ontwikkeld tegen de ziekte.
Naast het klunen wordt er ook 24 uur lang gefietst op de Vismarkt. Ieder uur fietsen twee leden van
Tjas een uur lang op de Vismarkt om zoveel mogelijk geld op te halen voor Skate4air. Dit doen ze
door van te voren sponsoren te zoeken.

Mocht het klunen en het aanmoedigen van de fietsers nog niet genoeg zijn, er is ook een ‘koek en
zopie’ en hoogstwaarschijnlijk komt er een band spelen.
Kijk snel op https://www.youtube.com/watch?v=xxtz7JP2eAg of www.tjas.nl/nkklunen voor meer
informatie en inschrijving voor het NK Klunen.

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

