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Beste ouders en verzorgers,
De ‘kop’ van 2018 is er inmiddels af en zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn hard aan de slag
gegaan in het nieuwe jaar.
Helaas is juf Sanne Peters nog steeds ziek, maar hebben we een invalleerkracht voor de gymlessen
kunnen vinden, zijn naam is Bart Kranenborg.
Op woensdag 7 februari hebben we een margedag, de kinderen zijn deze dag vrij. Wij gaan dan aan
de slag met het analyseren van de toetsgegevens om zo nog beter in te kunnen spelen op wat ieder
kind nodig heeft. Onderaan de nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen.
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.
 Je krijgt wat je verdient (week 5 t/m 7)
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten
(Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten (Lucas 13); Zacheüs
(Lucas 13).
Buitengewoon verlof
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan
overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Er zijn uitzonderingen die te maken kunnen
hebben met uw werk of een belangrijke gebeurtenis.
Hiervoor is het noodzakelijk dat er een formulier wordt ingevuld die u kunt ophalen en inleveren bij
de directie.

Stakingsdag
In het afgelopen half jaar zijn er in 2017 twee
stakingsdagen geweest.
Op 14 februari 2018 zal er in het noorden
opnieuw gestaakt worden.
De maatregelen van minister Arie Slob
(Onderwijs) om de werkdruk te verlagen en de
lonen te verhogen hebben vooralsnog geen
tastbaar resultaat opgeleverd.
Om de kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is
het belangrijk dat er geld voor werkdrukvermindering komt. Invalkrachten zijn vrijwel niet te vinden
zodat we bij afwezigheid van de leerkracht zelf op moeten vangen. Het verdelen van leerlingen over
meer groepen gaat ten koste van onderwijstijd die voor alle leerlingen beschikbaar is. We willen
kwaliteit bieden maar hier zal ook vanuit de overheid in geïnvesteerd moeten worden.

Gezonde lunch
Vorig jaar werd de gezonde lunch afgesloten met een
maaltijd voor de ouders. Dit schooljaar hebben we er voor
gekozen om het anders te doen. Op de laatste dag dat de
groep van uw kind kookt willen u als ouder / verzorger
laten ‘ proeven’ van de maaltijd door wat eten mee naar
huis te geven. Wilt u zorgen dat uw kind dan een leeg
bakje mee naar neemt zodat het daarin kan worden
meegenomen.? De leerkrachten zullen u via klasbord op de hoogte stellen wanneer dit is.
Fruit op school
Iedere dinsdag wordt er vers fruit op school gebracht en wordt verdeeld over de groepen zodat de
kinderen dagelijks fruit op school krijgen. Daarnaast blijft er wekelijks fruit over wat natuurlijk
jammer is om dit weg te gooien. Daarom wordt het fruit dat over is op donderdagmiddag op de
tafel in de hal aangeboden om mee te nemen. U bent dus vrij om hier van te pakken!!
Rapportgesprekken
In de week van 19 februari zullen de oudergesprekken plaatsvinden waarbij u het rapport ontvangt
van uw kind. U zult in de eerste week van februari een brief ontvangen waarop u kunt aangeven wat
uw voorkeur voor de dag en de tijd is waarop dit gesprek met de leerkracht plaatsvindt.
Mocht het rapport nog niet ingeleverd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk meegeven aan uw
kind!!
Open dagen Voortgezet Onderwijs
Voor de leerlingen uit groep 8 zijn er in de maanden januari en februari open dagen van
verschillende scholen. U kunt samen met uw kind deze scholen bezoeken. Er worden rondleidingen
en informatie gegeven over de school gegeven. Op de website www.vogids.nl kunt u alle informatie
vinden hierover.

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 de jeugdverpleegkundige Ida de Jong. U kunt uw vragen ook 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:
Maandag 21 mei 2018
Zomervakantie:
start maandag 23 juli 2018

