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Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels is er bekend dat we een nieuwe directeur hebben en dat Anouk de Bree ons gaat verlaten.
Wij danken Anouk voor haar inzet het afgelopen jaar en we verwelkomen Taeke Venema op de
Kleine Wereld. Onderstaande tekst hebt u ook al in een extra nieuwsbrief kunnen lezen maar willen
we nogmaals onder uw aandacht brengen.
Per 1 juni ben ik benoemd als directeur van de Kleine Wereld.
Mijn naam is Taeke Venema, getrouwd, vier kinderen,
waarvan drie al de deur uit zijn. Ik woon samen met mijn
vrouw en jongste dochter in Groningen. Ik ben inmiddels al
bijna 18 jaar van mijn werkzame leven als directeur werkzaam
in het onderwijs. Ik kan wel zeggen, dat ik veel ervaring heb.
Ik vind het super leuk om hier aan het werk te mogen en hoop
er samen met u, de leerlingen en het team een goede tijd te
hebben. Ik probeer op de dagen dat ik aanwezig ben bij de
deur te staan, schiet me gerust aan als u kennis wil maken of iets wil vragen.
Vriendelijke groet,
Taeke Venema
Afscheid van Anouk de Bree
Afgelopen weken gingen in sneltreinvaart. Omdat Taeke al binnen de VCOG werkzaam is, kon een
overstap naar onze school al snel gerealiseerd worden. U ervaart daardoor al volop dat Taeke de
nieuwe directeur is van de Kleine Wereld. Dat dit zo snel allemaal geregeld kan worden is heel fijn!
Voor de zomer kan er dan een mooie periode gebruikt worden om aan elkaar te wennen en samen de
lijnen voor het komend schooljaar uit te zetten. Ik ben er blij mee! Ik denk dat De Kleine Wereld aan
Taeke een goede directeur heeft, die samen met team en u als ouders verder kan bouwen aan onze
mooie school. Anneke van Bergen blijft tot de zomer nog 1 dag op de Celebesstraat aanwezig.
Voor mij betekent dit nu afbouwen en ook afscheid nemen. Ook draag ik informatie en
werkzaamheden over aan Taeke. Hierdoor ben ik minder op school aanwezig.
Op Donderdag 21 juni is mijn laatste dag. Ik zal dan beide locaties nog even aanwezig zijn om u
een hand te kunnen geven. Van 08.20 – 09.00 uur aan de Rosensteinlaan, van 14.00 tot 14.30 aan
de Celebesstraat.
Ik wil u hierbij bedanken voor de fijne samenwerking. Ik heb met veel plezier op De Kleine Wereld
gewerkt.
Hartelijke groet,
Anouk de Bree, Directeur a.i.

Geboorte Linde
We hebben nog meer mooi nieuws want juf Karin is bevallen van een
dochter, ze heet Linde.
Vanaf deze plek wensen we juf Karin en haar gezin heel veel geluk toe met
elkaar.

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’.
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op dinsdag 10 juli!
Trefwoord
 Vol emotie (week 25 en 26)
Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor Batseba; zijn
verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan heeft.
Bijbel: David als koning (2 Samuël 5 t/m 8); David en Batseba, David en Natan (2 Samuël 11 en 12).
 Ontwerpen (week 27 en 28)
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens om
zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Schoolkamp groep 7 / 8
Op dinsdag 3 juli t/m donderdag 5 juli gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 op kamp.
Via de leerkrachten wordt er verder informatie gegeven over het kamp.

Heel veel plezier met elkaar!

Laatste schooldag
Via een brief hebben we al aangegeven dat we op 19 juli een feestelijke afsluiting van het schooljaar
hebben. We willen dan een Vossenjacht doen en daarnaast verschillende spelen op het schoolplein.
Wij zoeken nog ouders die een groepje willen begeleiden of vos willen zijn! U kunt zich aanmelden
via de leerkracht graag voor vrijdag 22 juni.

Oproep hulpouders
Al geruime tijd zijn we op school bezig om een schoolbibliotheek
op te zetten. We hebben hiervoor een centrale ruimte ingericht
waar alle boeken uit de school komen te staan en uitgeleend
kunnen worden. De boeken moeten worden voorzien van een
sticker en worden gecodeerd. Hiervoor zoeken we ouders die op maandag, woensdag of
donderdagochtend van
9.00 -12.00 uur kunnen helpen.

Brugfunctionaris
Ieder kind verdient dezelfde kansen en mogelijkheden. Maar dat is niet altijd het geval. Er kunnen
zich omstandigheden voordoen waardoor de dingen niet meer vanzelfsprekend zijn.
De brugfunctionarissen Belinda Bosscher (locatie Rosensteinlaan) en Simone Smit (locatie
Celebesstraat):
•Vormen een brug tussen ouders/verzorgers-kind-school-wijk
•Stellen het kind centraal
•Vangen signalen op en verwijzen door: ogen en oren van de school.
•Helpen ouders/verzorgers met hulpvragen
•Kennen de instanties om zo optimaal te kunnen samenwerken
De brugfunctionarissen kunnen u informatie gegeven over:
•Tegemoetkoming bijdrage Kinderopvang
•Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS)
•Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)
•Voedselbank
•Computer
•Leergeld
•Jeugdsportfonds
•Zwemvangnet
•Aanbod stadjerspas- kinderen
•Jeugdcultuurfonds
www. groningen.nl/minimaloket/kindpakket
Spreek ons gerust aan als u vragen hebt!
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. Iedere donderdagochtend
staat Jetty Dooper van het WIJ team op het schoolplein om met u in gesprek te gaan of een afspraak

te maken 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:
20 juni 2018
25 juni 2018
20 juli 2018
Vakantierooster 2017 – 2018 voor ouders en kinderen
Zomervakantie:
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018

