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Beste ouders en verzorgers,
Na een periode van hard werken zijn de eerste rapporten van dit schooljaar inmiddels meegegeven.
De oudergesprekken hebben al plaatsgevonden of gaan binnenkort plaatsvinden.
Juf Sanne is nog ziek, voorlopig blijft Bart Kranenborg haar lessen vervangen.
Juf Mirjam Kooij is ook nog ziek maar er is een vervanger voor haar gevonden. Haar naam is Jannie
Pijpker en zij zal na de voorjaarsvakantie op donderdag en vrijdag op de Rosensteinlaan aanwezig
zijn.
Het is bijna niet voor te stellen, maar de voorjaarsvakantie is
alweer in aantocht. Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
hebben we vakantie!
Nieuw begin van de dag
We hebben de afgelopen weken gemerkt dat het voor veel ouders
en leerlingen fijn is om een soort van inloop te hebben aan het
begin van de schooldag. We willen als school hier graag aan tegemoet komen en starten daarom
vanaf de voorjaarsvakantie elke ochtend met een inloop voor alle groepen.
Deze inloop zal van 08.20 uur tot 08.30 uur plaats vinden. Om 08.20 uur gaat de eerste bel en gaat
de deur van school open en kunnen de leerlingen naar hun klas. De leerkrachten zijn dan in de
lokalen aanwezig. Voor ouders is het mogelijk om de leerkracht kort iets mede te delen of te vragen.
Om 08.30 uur gaat de tweede bel en sluiten de leerkrachten de lokalen en beginnen we met de
lessen.
In het kort:
 Om 08.20 uur gaat de eerste bel en gaan de leerkrachten naar hun groep.
 Om 08.20 worden de buitendeuren geopend. De leerkrachten begroeten hun leerlingen bij
binnenkomst van de klas. Ouders hebben de gelegenheid om kort iets te vragen/mededelen aan
de leerkracht.
 Om 08.30 uur gaat de tweede bel en worden de deuren gesloten en starten de lessen.
Voor gesprekken of vragen waar wat meer tijd voor nodig is vragen wij u om buiten schooltijd een
afspraak te maken met de leerkracht. Hiervoor is in de inloop niet voldoende tijd.
Na 08.30 uur gaat de buitendeur op slot, zoals u gewend bent. Zijn leerlingen te laat op school, dus
na 08.30 uur, dan wordt dit genoteerd door de leerkracht.

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
Veel en weinig (19 februari t/m 16 maart)
Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18);
Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
Met het oog op de veertigdagentijd (vastentijd) staan we er ook bij stil dat de welvaart ongelijk
verdeeld is in de wereld. Delen is de sleutel om aan die ongelijke verhouding, dichtbij en ver weg,
iets te doen. Echt delen is als je iets opgeeft, als het moeite kost en misschien een beetje pijn doet
(en niet: wegdoen wat je toch niet nodig had). Dan heeft het delen ook betekenis omdat je deelt in
het gemis en de zorg van de ander.
Mondiaal de armoede oplossen lukt niemand. Maar leren delen, samen doen met spullen en niet
alleen maar voor jezelf houden, daar kunnen zelfs de jongsten in oefenen. Het volgende
onderbouwliedje Veel te vol vat dat mooi samen.
Veel te vol en veel te veel,
alles waar ik niet mee speel.
Leen maar uit!
Veel te veel en veel te vol,
kijk, mijn kledingkast staat bol.
Geef maar weg!
Wil je ruilen? Samen spelen?
Wie heeft weinig? Wie wil delen?
Heb jij weinig? Leen van mij.
Pasen

Het lijkt nog ver weg, maar op donderdag 29 maart vieren we het
Paasfeest op school. Hoe we deze dag gaan invullen hoort u
binnenkort.

Druk & Dwars
“Mijn kind is vrij pittig. Hij is vaak erg onrustig en wil slecht luisteren. Daarvan heb ik best veel stress,
omdat ik soms niet meer weet hoe ik het beste kan reageren. Ik zou graag hulp willen hoe ik beter
met zijn buien om kan gaan, maar wil niet dat hij gediagnosticeerd wordt.”
Veel ouders krijgen tijdens de opvoeding te maken met druk en dwars gedrag van hun kind(eren) en
kunnen daardoor veel opvoedstress ervaren. Om beter om te leren gaan met het gedrag van uw
kind(eren) wordt door Druk & Dwars een oudertraining aangeboden. Soms kunnen kleine

veranderingen in de dagelijkse bezigheden van het gezin al tot oplossingen leiden. Hierdoor kan
opvoedstress afnemen en kan ook het kind zich minder druk en dwars gaan gedragen.
De ouderbegeleiding van Druk en Dwars richt zich op ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar
met milde gedragsproblematiek. De ouderbegeleiding vindt plaats in 7-wekelijkse
groepsbijeenkomsten. Het hoofddoel van de cursus is het vergroten van de vaardigheid en
zelfvertrouwen van ouders in het omgaan met het drukke en dwarse gedrag van hun kind. Er wordt
aandacht besteed aan het vergroten van de draagkracht van ouders, het verminderen van stress, het
verbeteren van de communicatie en het verminderen van ongewenst gedrag van het kind.
Daarnaast staat het delen van ervaringen centraal. Samen met een professional zal u kijken naar uw
thuissituatie en worden er gedurende de groepstraining verschillende handvatten toegereikt die
eenvoudig toepasbaar zijn in uw thuissituatie.
Aan de ouderbegeleiding zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en voor aanmelding
kunt u www.drukendwars.nl raadplegen.

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 van het WIJ-team maar 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:
3 april 2018
20 juni 2018
25 juni 2018

Vakantierooster 2017 – 2018 voor ouders en kinderen
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaart
Pinksterdag:
Zomervakantie:

Maandag 26 feb t/m vrijdag 2 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Vrijdag 5 mei 2018
Donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018

