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Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen week zijn we allemaal weer begonnen aan een nieuw jaar. Soms nog even wennen , ander
lokaal , nieuwe juf of alles nieuw, maar we hebben er zin in.
U hebt een uitnodiging gehad voor de omgekeerde tien minuten gesprekken en voor de inloop op 12
september . Zo kunnen we elkaar al veel vertellen over wie we zijn en wat we dit jaar gaan doen.
Via de nieuwsbrief proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden . In de volgende
nieuwsbrief zullen een aantal nieuwe collega’s en stagiaires zich aan u voorstellen.
Denkt u erom dat de school om 8.30 uur echt begint? De kinderen mogen vanaf 8.20 uur binnen
komen maar om 8.30 gaan de lessen beginnen. Het is voor iedereen fijn wanneer de klas dan
compleet is.
Even voorstellen
U heeft mij misschien al gezien bij de deur afgelopen week maar ik zal mij nog even voorstellen:
Mijn naam is Gea Knoop-Apotheker , ik ben 57 jaar en getrouwd met JanWillem. Samen hebben we twee kinderen: een zoon en een dochter. In
november hopen wij opa en oma te worden van ons eerste kleinkind. Wij
wonen in Vinkhuizen. Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam als juf bij de VCOG
en heb lesgegeven in de groepen 3 tot en met 7. Ik heb mij gespecialiseerd in
het leren lezen van kinderen. Door de jaren heen ben ik steeds meer
coördinerende zaken gaan regelen en dat kan ik goed gebruiken in mijn
functie als teamleider. Ik vind het fijn om op De Kleine Wereld aan het werk te
mogen en hoop samen met u, de leerlingen en het team een goede tijd te hebben. Ik probeer op de
dagen dat ik aanwezig ben ( meestal woensdag op de Rosensteinlaan, donderdag aan de
Celebesstraat en vrijdag aan de Rosensteinlaan)bij de deur te staan, schiet me gerust aan als u
kennis wil maken of iets wil vragen .
Gea Knoop
Gymnastiek
Op maandag en dinsdag hebben dekinderen gymnastiek, wilt u ervoor zorgen dat ze dan hun gym
kleren bij zich hebben :shirt, korte broek en gymschoenen. Zonder gymkleding kunnen ze door
hygiënische redenen niet mee gymmen en dat zou zonde zijn.
Jeugdeducatiefonds
Vanaf deze week hangt er weer een mooi bordje aan onze school. We doen als CBS De Kleine Wereld
mee aan het jeugdeducatiefonds. Dat betekent dat we elk jaar geld krijgen van de gemeente om te
gebruiken voor onze leerlingen. We mogen dat inzetten voor sport, spel en educatie. We zijn als
team super trots dat we als school gecertificeerd zijn en deel mogen nemen aan dit fonds. We

hebben al allerlei ideeën waar we dit
geld aan kunnen besteden, maar
komen daar later nog op terug.
Hieronder een mooie foto waar ik het
certificaat in ontvangst heb
genomen…
Groet Taeke Venema
Schoolfotograaf
Maandag 24 september komt de
fotograaf op school.

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 Gea Knoop. Wanneer u
een formulier heeft over tegemoetkoming van de kosten wilt u die dan zo snel mogelijk op school
inleveren?
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:
17 oktober 2018
23 november 2018
4 februari 2019
23 april 2019

11 juni 2019
17 juni 2019
12 juli 2019

Vakantierooster 2018 – 2019 voor ouders en kinderen

herfstvakantie

20 oktober tot en met 28 oktober 2018

kerstvakantie

22 december 2018 tot en met 6 januari 2019

voorjaarsvakantie

16 februari tot en met 24 februari 2019

Meivakantie

27 april tot en met 5 mei 2019

Zomervakantie

13 juli tot en met 25 augustus 2019

Vrije dagen:
19 april

Goede Vrijdag

22 april

Tweede Paasdag

31 mei

Dag na Hemelvaart

10 juni

Tweede Pinksterdag

