December 2017, nummer 5
Beste ouders en verzorgers,
We zijn alweer aan het eind van het jaar 2017 gekomen en na een periode van hard werken kunnen
we straks genieten van twee weken vakantie.
Personele veranderingen
Zoals u weet is Rudie Bilder na de zomer aan een nieuwe baan begonnen. Aangezien het niet gelukt
is om voor dit schooljaar een nieuwe directeur te vinden is Anouk de Bree voor drie dagen per week
interim-directeur. Doordat de school 2 locaties heeft en de interim-directeur slechts drie dagen van
de vijf aanwezig is lukt het niet alle directeurswerkzaamheden op te pakken.
Twee directeuren van de VCOG hebben aangeboden ieder een dag te willen ondersteunen. Taeke
Venema (directeur van de Hoeksteen) zal op dinsdag aan de Rosensteinlaan aanwezig zijn en zich
met name richten op gebouwenonderhoud en financiën, Anneke van Bergen (directeur van de
Heerdstee) is op woensdag op de Celebestraat aanwezig en houdt zich met name bezig met
beleidsmatige zaken. De kracht van de VCOG is dat we de bereidheid hebben elkaar te helpen en
daar is deze oplossing een mooi voorbeeld van.
André Woldendorp vertrekt per januari volledig naar de Nassauschool. Dat betekent dat hij na de
Kerstvakantie niet meer bij ons op school werkzaam is. Zijn laatste werkdag bij ons op school zal
dinsdag a.s. zijn. Hij neemt dan afscheid van de leerlingen in zijn groep. Aangezien André al lange tijd
werkzaam is op de Kleine Wereld vinden we het belangrijk dat u als ouder ook de mogelijkheid krijgt
om afscheid te nemen van André. Dit kan ook op dinsdag 19 december. Aansluitend aan school, om
14.00 uur, kunt u André nog even spreken onder het genot van een kop koffie of thee.
Paulien Zijlstra komt in januari van zwangerschapsverlof terug. Zij zal dan naast Jacquelien Wijma in
groep 7-8 les gaan geven.
Joanne van Engelenburg en Lianne Beusekom hoeven niet te schuiven vanwege het einde van het
verlof van Paulien, maar blijven in de groepen 4-5 en 3. Beiden blijven fulltime lesgeven in deze
groepen.
Daarnaast heeft Annet Haak, groepsleerkracht op donderdag en vrijdag in groep 1, medegedeeld
ook per januari een andere baan te hebben. Ook zij zal op korte termijn afscheid nemen van de
leerlingen en de school. U ontvangt nog bericht over het moment van afscheid en de organisatie
hiervan.

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 (digitale) 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.
In de komende weken praten en lezen we natuurlijk over het (naderende) Kerstfeest.
Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, Koninklijke geschenken en
het belang van delen en geven. In de Bijbelverhalen gaat het over de geboorte van Jezus (Lucas1;
Matteüs1en2).
Kerstviering
Op donderdag 21 december, aan het eind van de middag, vieren we Kerst op De Kleine Wereld. We
nodigen u als ouder(s)/ verzorger(s) hiervoor uit in het
kleutergymlokaal.
De verdeling die we hierin hebben gemaakt is als volgt;
Onderbouw: Groep 1 – 2 – 3: 16.30 uur
Middenbouw: Groep 4 – 5: 17.15 uur
Bovenbouw: Groep 6 – 7 – 8: 18.00 uur

Het kan zijn dat u meerdere kinderen op school hebt en dus even moet wachten om aan te sluiten
bij de volgende viering, dit kan boven in de personeelskamer. Er staat koffie / thee en
chocolademelk klaar.
De kinderen gaan om 12.00 gezamenlijk lunchen in de eigen groep (zonder ouders).
Voor de lunch is het fijn dat er verschillende hapjes worden gemaakt, deze mogen donderdag
meteen om 8.30 uur worden meegenomen. Er is een intekenlijst bij iedere groep aanwezig waarop u
kunt aangeven wat u wilt maken. Voor drinken wordt gezorgd. Ook zorgen wij voor bordjes en
bestek. Het is leuk wanneer kinderen die dag in hun mooie kerstkleren naar school mogen komen.
Nieuwjaar wensen
Op woensdag 10 januari om 14.00u willen we u uitnodigen om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen!
Tot dan !

Optreden groepen 4,5 en 6
Op donderdag 18 januari willen we de gitaarlessen graag afsluiten met een optreden voor de school
en voor ouders van groep 4/5 en 5/6. Zo kunnen we laten zien wat we het afgelopen halfjaar geleerd
hebben.
- Groep 4/5 treedt op om 12.45
- Groep 5/6 treedt op om 13.15
Het optreden zal ongeveer 20 minuten duren.
Verslag van de MR van 7 december 2017
In de MR zitten Monique (ouder Celebesstraat), Sandra (ouder Rosensteinlaan), Sanne
(gymleerkracht) en Douwina (leerkracht Celebesstraat).
 In deze vergadering heeft de MR formeel kennis gemaakt met Anouk de Bree.
 Douwina heeft verslag gedaan van hetgeen dat in de GMR vergadering van 12/10 jl. besproken
is: o.a. de problematiek rondom het regelen van invalkrachten en de invoering van een nieuw
arbobeleidsplan voor de hele VCOG.n de GMR vergadering van 23 november 2017 was ook de
raad van toezicht aanwezig, met hen is het jaarverslag 2016-2017 besproken. Deze is op de site
van de VCOG te lezen.
 Op 14 november zijn een aantal leerkrachten en ouders naar de VCOG visieavond geweest. Dit
was een brainstormsessie met als thema ‘hoe ziet de ideale school (‘droomschool’) er in 2020
uit? Er waren nog meerdere visieavonden, de uitkomsten van de sessies worden verwerkt in het
nieuwe bestuursplan van de VCOG.
 Als er bij ouders behoefte is om zaken met een vertrouwenspersoon te bespreken, omdat zij dat
niet met een leerkracht of schoolleiding willen doen, dan kunnen zij via de ouderleden van de
MR in contact gebracht worden met een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is
door de VCOG benoemd voor al haar scholen.
Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van kinderen
en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet
eens bent met beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die
aan de school is verbonden.
Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de beste
manier is om er uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost kunt u zich tot de
directeur of een andere leidinggevende van de school wenden. Mocht het u na bovenstaande
gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te lossen, dan heeft u verschillende
mogelijkheden:


U kunt contact opnemen met de contactpersoon(en) van school, te weten:
Sandra Kruizinga voor de locatie Rosensteinlaan en Monique Vogel voor de locatie
Celebesstraat.
De contactpersoon(en) zal met u nagaan of alle mogelijkheden om de klacht in school op te
lossen zijn geprobeerd. Vervolgens kan hij of zij u in contact brengen met de externe
vertrouwenspersoon. De klacht wordt inhoudelijk niet met de contactpersoon besproken.
Dat doet u met de vertrouwenspersoon, die door de VCOG voor al haar scholen is benoemd.



U kunt de vertrouwenspersoon rechtstreeks benaderen, ook zonder tussenkomst van de
contactpersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon kunt u vinden in de
klachtenregeling van de VCOG.



U kunt in gesprek gaan met het bevoegd gezag van de school. De contactgegevens van het
bevoegd gezag kunt u vinden in de klachtenregeling van de VCOG.

Voor de complete klachtenregeling verwijzen we u naar de website van de VCOG: www.vcog.nl
Oproep creatieve ouders
Er is inmiddels een ouder die zich heeft aangemeld om de gang regelmatig te versieren maar we
zoeken er nog iemand bij die deze ouder wil helpen!! Het zou heel fijn zijn dat er een aantal ouders
zijn die dit willen verzorgen! Vindt u het leuk om hierbij te helpen dan horen we dat graag! U kunt
zich aanmelden bij Belinda Bosscher.
Verhuizing WIJ -Oosterpark
WIJ Oosterparkwijk gaat verhuizen!
Vanaf woensdag 20 december 2017
bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie:
Gorechtkade 89713 CA Groningen
Op maandag 18 &dinsdag 19 december 2017 zijn wij op
deze locatie -Klaprooslaan 120 – GESLOTEN
U kunt ons wél bereiken per: 050 367 89 60 of wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl
Kijk voor activiteiten op: Facebook WIJ Oosterparkwijk en
www.wij.groningen.nl onder WIJ in de wijk/Oosterparkwijk
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. Desiree van Lieshout of Jannette Drees nemen voorlopig de taken over van Maaike
Langeberg. U kunt uw vragen via de intern begeleiders Simone Smit of Annelies Pattiwael stellen, zij
zorgen dan dat u verder wordt doorverwezen.
Margedagen, kinderen groep 1 t/m 8 vrij:
7 februari 2018
3 april 2018

20 juni 2018
25 juni 2018

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:
Zomervakantie:

Maandag 21 mei 2018
start maandag 23 juli 2018

Tot maandag 8 januari 2018

