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Beste ouders en verzorgers,
Nog even een terugblik op maandag 9 april toen we als school hebben meegedaan aan het project:
“Digitale veiligheid”. Dit is een project dat door de provincie Groningen wordt bekostigd om
kinderen bewust te maken van de gevaren en mogelijkheden die het internet met zich meebrengt.
Onze school was uitgekozen voor de ‘ kick-off’ waarbij ook Mona Keizer (politica CDA,
staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat) en een gedeputeerde aanwezig waren.
Vanwege de veiligheid en het feit dat dit een werkbezoek was, mocht er van tevoren geen
ruchtbaarheid aan gegeven worden.
Toch hebben de leerlingen van groep 7/8 aan de Rosensteinlaan een mooie bekendheid gekregen
doordat RTV Noord ook aanwezig was. In het nieuwsprogramma van RTV Noord heeft interim
directeur Anouk de Bree ’s avonds een kort interview gegeven. We kijken met trots terug op deze
dag. Via de website kunt u binnenkort via verschillende links terugkijken wat er zoal op deze dag is
gedaan.
Op 17 en 18 april is de IEP toets gemaakt door de leerlingen van groep 8. Na Pinksteren kunnen we
de uitslag verwachten. De komende tijd gaat groep 8 zich richten op alle onderdelen waar nog extra
aandacht aan besteed moet worden.
We hebben meivakantie van 27 april t/m 11 mei. We wensen iedereen een fijne vakantie toe!
Meteen in de week na de meivakantie is de Avondvierdaagse van
14 t/m 17 mei. U kunt maandag 14 mei vanaf 8.20 uur de hesjes halen
boven in de keuken bij Sabrina Rigters.

Vacature nieuwe directeur
Er is een vacature voor een nieuwe directeur intern uitgezet.
Binnenkort hopen we te starten met de gesprekken.
Schooltijden
We willen iedereen er nogmaals op wijzen dat het belangrijk is om op tijd te komen! De schooldeur
gaat om 8.20 uur open en om 8.30 uur beginnen we met de les.

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
 Muziek (23 april t/m 11 mei)
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en
muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
Bijbel: Psalmen
Koningsspelen

Donderdag 26 april zijn de Koningsspelen voor de
groepen 3 t/m 8. We zien uit naar een gezellige,
sportieve dag. De Koningsspelen worden gehouden
samen met basisschool ‘ Het Karrepad’ in de
Korrewegwijk.

Speelgoedmarkt
Op donderdag 26 april van 14.00 -15.00 uur mogen de kinderen hun speelgoed verkopen op het
schoolplein. De opbrengst is voor henzelf. Wilt u zorgen dat u zelf een kleed meeneemt voor de
spullen?
Verkeersexamen
De leerlingen van groep 8 hebben op donderdag 17 mei verkeersexamen. Dit examen vindt plaats in
de wijk Oosterhogebrug. Zorg dat de fietsen in orde zijn!

Medicatie op school
MCN Thuiszorg wil de medicatieveiligheid voor kinderen verhogen door medicatiezorg op school te
geven. Vaak wordt het verstrekken van medicatie gezien als een ‘ normale’ handeling die bij het
werk van de leerkracht hoort. Bij het verstrekken van medicatie horen ook risico’s. Daarom komen
vanaf nu ervaren verpleegkundigen, die bevoegd en bekwaam zijn om de handelingen uit te voeren,
bij de kinderen langs op school en geven de medicatie aan de kinderen. Voorbeelden van medicatie
zijn: Ritalin, Insuline, Antibiotica of Pufjes bij astma en bronchitis.
Mocht uw kind medicatie nodig zijn dan kunt u dit doorgeven aan MCN Thuiszorg (0598-362078) of
kunt u extra informatie krijgen via de directie of de intern begeleiders.
Brugfunctionaris
In de gemeente Groningen kunnen kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen gebruik maken
van een flink aantal regelingen. Hierdoor kunt u veel geld besparen!
Het kan zijn dat u zelf niet op de hoogte bent van de mogelijkheden waarvoor u een vergoeding kunt
krijgen of zelfs een aanvraag kunt doen voor gratis sport, aanschaf van een fiets, laptop of andere
zaken die nodig zijn voor uw kind. U kunt dan terecht bij de brugfunctionaris van de school.
De brugfunctionaris is de brug tussen de ouders, de school en andere partners.
U kunt met al uw vragen hierover terecht bij de brugfunctionaris van onze school. Voor de locatie
Celebesstraat is dat Simone Smit en voor de locatie Rosensteinlaan is dat Belinda Bosscher.

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
20 juli 2018
Vakantierooster 2017 – 2018 voor ouders en kinderen
Meivakantie:
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksterdag:
Maandag 21 mei 2018
Zomervakantie:
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018

