September 2017, nummer 2
Beste ouders en verzorgers,
Mag ik mij even voorstellen?
Zoals u in de nieuwsbrief al hebt gelezen, kom ik de komende tijd het team van
de Kleine Wereld als interim directeur versterken. Ik wil me hierbij graag aan u
voorstellen.
Ik ben Anouk de Bree en ik woon samen met mijn vriend in het centrum van
Nijverdal.
Ik ben sinds 1997 werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb vooral in de bovenbouwgroepen als
leerkracht gewerkt. Daarnaast Heb ik verschillende functies gehad zoals intern begeleider en
directeur. De afgelopen jaren heb ik me veel bezig gehouden met veranderingen die op het moment
binnen het onderwijs spelen en hoe je daar binnen een school mee om kunt gaan. Ik heb op
verschillende zwakke scholen trajecten geleid en begeleid om weer goed en prettig onderwijs te
realiseren met goed gevolg. Hierdoor ben ik me steeds meer gaan richten op kortdurende (interim)
opdrachten op scholen met een probleem, bijvoorbeeld een afwezige directeur.
Voor de zomer kreeg ik de vraag om als interim-directeur weer op De Kleine Wereld te komen
werken. Vorig schooljaar ben ik ook een tijd werkzaam geweest op De Kleine Wereld aan de
Celebesstraat. Daar heb ik altijd met veel plezier gewerkt.
Het is de bedoeling dat ik op de Kleine Wereld blijf tot er een nieuwe directeur is gevonden. Dit zal
via een sollicitatieprocedure gaan. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuws
hierover.
Afgelopen weken ben ik al even op beide locaties aanwezig geweest. Een plezierige ervaring die me
nieuwsgierig heeft gemaakt naar de rest van het schooljaar. Ik kijk er naar uit om u als ouder ook te
ontmoeten op bijvoorbeeld de middagen van de kennismakingsgesprekken. Mocht u (in de
toekomst) een afspraak met mij willen maken, dan kan dat natuurlijk. U kunt hiervoor een mail
sturen naar a.debree@vcog.nl.
Met een hartelijke groet,
Anouk de Bree

Gouden Weken
Voor de levensbeschouwelijke vorming volgen we de thema’s uit de methode ‘Trefwoord’.
We starten dit schooljaar met het thema “De schooldeur gaat open”. Ook heel goed passend bij
onze Gouden Weken. Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en
oudercontact.
Startgesprekken
De uitnodigingen voor de startgesprekken (omgekeerde 10-minuten gesprekken) heeft u al
ontvangen. We willen in het startgesprek graag met u als ouders/verzorgers in gesprek gaan over uw
kind en willen luisteren naar de verwachtingen die u heeft. Hoe gaat het thuis, hoe zou u uw zoon of
dochter in de thuissituatie kenmerken, welke talenten vallen op en waar zijn zorgen over en waar
kunnen/moeten school en thuis samen in optrekken en rekening mee houden.
Stagiaires
Het komende schooljaar zullen er stagiaires van de PABO en de opleiding Onderwijsassistent bij ons
op school komen. Voor het komende schooljaar komt Sharon Kuipers bij ons op dinsdag en
woensdag. Zij is een tweedejaars PABO student.
Voor aankomend half jaar zijn er ook weer stagiaires bij Sanne Peters (gym). Op dinsdag en
woensdag loopt Mariska Wurtz stage bij haar. Zij zit in het vierde jaar van de Pabo en volgt de
leergang bewegingsonderwijs, zodat ze daarna ook gym mag geven. Op vrijdag komt Guus Bakker.
Hij zit in het derde jaar van de Alo en gaat nu voor het eerst stage lopen in het basisonderwijs.
Brugfunctionaris
Het schooljaar is weer begonnen. De gemeente zal de gezinnen die hiervoor in aanmerking komen
daarom weer een brief sturen voor de 'vergoeding ouderbijdrage schoolfonds'. Krijgt u deze brief
thuis? Lever hem dan zo spoedig mogelijk in op school bij de groepsleerkracht van uw kind. Hiermee
wordt de ouderbijdrage betaald (hiermee worden bijzondere activiteiten georganiseerd zoals
sinterklaas, kerst en de laatste schooldag) en een gedeelte van het schoolreis- of kamp-geld van uw
kind. Heeft u hierover vragen, loop gerust even binnen bij brugfunctionaris Simone. Zij kan u helpen
met deze aanvraag.
Actie voor Sint Maarten
We zijn allen erg begaan met het lost van de mensen op Sint Maarten en willen graag iets voor deze
mensen betekenen. Daarom houden we een inzamelingsactie met statiegeldflessen. De kinderen
van groep 7 / 8 zorgen dat alle flessen worden ingeleverd en wij zorgen ervoor dat de opbrengst
wordt overgemaakt naar het speciale rekeningnummer hiervoor. In de hal van de school staat een
winkelwagen waar de flessen in gedaan kunnen worden. Helpt u mee??
Staking
Waarschijnlijk hebt u al gehoord dat er gestaakt wordt op de dag van de leerkracht, maandag 5
oktober. De VCOG ondersteunt deze staking. Houd er rekening mee dat de kinderen op deze dag
niet naar school gaan. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort.
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.

Oosterparkrun
Op vrijdag 29 september 2017 wordt de Estafetteloop Oosterparkwijk gehouden. In 1949 vond deze
loop voor het eerst plaats en we blazen deze loop nu nieuw leven in! De eerste 400 inschrijvingen
ontvangen een gratis bidon van de Cruyff Foundation!
De leerlingen van De Kleine Wereld van de Celebesstraat mogen hier na schooltijd ook aan mee
doen. Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk leerlingen aan mee doen!
U kunt zich inschrijven via: https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-oosterpark/estafetteloopoosterparkwijk Of google naar Estafetteloop Oosterparkwijk 2017
Er zijn meerdere onderdelen waar u zich voor kunt opgeven:




14.30 uur: Ouder-kind loop
Team van 2 tot 4 mensen waarbij minimaal één kind en één volwassene 4 x 1 kilometer
lopen
15.30 uur: Estafetteloop 4 x 1 kilometer
Teams van minimaal 2 en maximaal 4 personen kunnen deelnemen
16.30 uur: Estafetteloop 4 x 2 kilomter
Teams van minimaal 2 en maximaal 4 personen kunnen deelnemen

Praktische informatie:
- Deelname €2.50 voor kinderen en €5 voor volwassenen
- Route: start op grasveld naar Cruyffcourt aan de Pioenstraat (zie flyer)
- Kleding: er zijn geen kleedkamers, dus kom zoveel mogelijk in uw sportkledij en laat
waardevolle spullen thuis
- Meer informatie: www.facebook.com/WIJoosterparkwijk
Voor vragen kunt u altijd terecht bij juf Sanne

