2019
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2019 toe.
Trefwoord
Ik wil leren, heel veel leren.
En dat ben ik ook van plan.
Oefenen en uitproberen.
Tot ik alles, alles kan.
Deze maand vertellen we over leren. Leren is belangrijk in onze samenleving. We kijken waar je kunt
leren, hoe je leert en van wie. We vertellen verder over het leven van Jezus uit de bijbel.
Op tijd komen
Wij merken dat er vaak kinderen te laat op school komen. Dit is vervelend voor de kinderen zelf
maar ook voor de klas en de leerkrachten. Wij willen graag dat alle kinderen om half negen in de klas
zitten zodat we samen kunnen beginnen.
Afscheid
We hebben van een aantal mensen afscheid genomen omdat ze op een andere plek gaan werken.
Juf Karin en juf Sanne gaan op een andere school binnen de vereniging werken en juf Sabrina gaat
ook ergens anders aan de slag. Bedankt voor jullie inzet op De Kleine Wereld en heel veel succes in
jullie nieuwe baan!
Fruit
EU-schoolfruit is begonnen. De kinderen eten lekker van het fruit. Wilt u weten wat de kinderen
krijgen kunt u dit opzoeken op de website van EU-schoolfruit.

Weggeefkasten
Op onze beide locaties staat in de hal van de school een weggeefkast. Vanuit het armoedebeleid van
de gemeente Groningen zijn deze weggeefkasten aan ons geschonken als school om te gebruiken.
De spullen die in deze weggeefkast staan zijn bedoeld voor alle kinderen en ouders van onze school.
De spullen die in deze kast staan zijn afkomstig van andere ouders of kinderen bij ons op school of
van personeel. Dit kan zijn: kleding/schoenen die nog prima een tweede ronde mee kunnen,
speelgoed, leesboeken enz. Een weggeefkast is voor het weggeven van spullen die u niet meer
gebruikt maar waar een ander vast nog wel iets aan kan hebben. En wie weet komt u zelf iets tegen
in de weggeefkast wat u weer kan gebruiken.
Onze brugfunctionarissen, Gea Knoop en Simone Smit zijn verantwoordelijk voor het vullen en netjes
houden van de kast. Wilt u spullen inleveren voor de weggeefkast? Graag! Leg het alstublieft in de
bedoelde bakken die staan in de personeelskamers (Locatie Rosensteinlaan 1e verdieping bij de
keuken, locatie Celebesstraat in de keuken/personeelskamer). Gea en Simone zorgen ervoor dat de
weggeefkasten altijd gevuld en overzichtelijk zijn.
Wilt u alstublieft samen met uw kind naar de weggeefkast gaan om iets uit te zoeken? Wij vinden uw
goedkeuring namelijk van groot belang en geven daarom ook bij kinderen aan dat ze niet zonder uw
toestemming iets uit de weggeefkast mogen halen.
Helpt u ook mee om de weggeefkasten nog succesvoller te maken?
Vergoeding ouderbijdrage school
Wanneer u aan het begin van het jaar geen bericht hebt gekregen van de gemeente over een
teruggave van de kosten van de ouderbijdrage naar u verwacht wel dat u daarvoor in aanmerking
komt kunt u vanaf januari dit geld terugvragen bij de Gemeente Groningen. U kunt daarvoor een
formulier halen bij juf Simone of juf Gea
Eten en drinken op school.
De kinderen nemen elke dag eten en drinken mee naar school. Wij willen u vragen of u wilt proberen
de kinderen iets gezonds mee te geven. We merken in de klas dat kinderen nog wel eens willen
ruilen met hun eten. Om dit tegen te gaan willen we u vragen of u ook thuis kunt bespreken dat we
allemaal ons eigen eten opeten.
Kleding kleuters
We hebben bijna geen “leen-broeken” meer op school voor de kinderen. Hebt u nog wat voor ons?
Altijd handig voor een ongelukje op school.
Agenda wij team Korrewegwijk
Thema: maand van de taal

Wanneer leren kinderen praten of lezen. Welke andere vormen van communiceren zijn er?
Hoe doe je dat eigenlijk als er thuis een andere taal wordt gesproken dan op school? Wat
kun jij als ouder doen om de taalvaardigheid van je kind te vergroten?
Tijdens de maand van de taal staan we hierbij stil.

Nieuwe activiteiten
Alle activiteiten zijn in principe in de WIJ Huiskamer (Floreshuis, Floresplein 19), waar je gewoon
kunt inlopen. De activiteiten zijn gratis tenzij anders vermeld.
Woensdag 9 jan t/m 27 feb Peutergym
Tijd: 11.15 inloop, van 11.30 tot 12.00 uur gym
Voor: Alle kinderen, 2-4 jaar, en een ouder uit de wijken Indische buurt en de Hoogte
Locatie: Basisschool “de Kleine Wereld, Celebesstraat 35
Opgeven: Amanda van Vossen, amanda.van.vossen@wij.groningen.nl, 06-46855911
Maandag 14 januari Baby en kind gebaren
Wist je dat je al voordat je kind met je kan praten, jullie al kunnen communiceren?
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Voor: Alle ouders uit de wijken Indische buurt en De Hoogte
Door: Tamara Staring
Donderdag 17 januari Thema taalontwikkeling
Hoe werkt dat eigenlijk de taalontwikkeling bij een kind? Wat kan een kind rond zijn 2e jaar
gemiddeld zeggen? En hoe zit dat als het kind 4 of 6 jaar is? Wanneer kom je bij een logopedist
terecht? En wanneer ga je je zorgen maken over de taalontwikkeling van je kind? Dit en meer in de
themabijeenkomst met de Logopedist.
Tijd:
10.00 – 11.00 uur.
Voor: Alle ouders uit de wijken Indische buurt en de Hoogte
Door: Nanda Riethorst (logopedist)
Woensdag 23 januari Voorleesontbijt
Van 23 januari tot 2 februari zijn de nationale voorleesdagen. Tijdens deze dagen stat het
prentenboek van het jaar centraal. Dit jaar is dat ‘een huis voor Harry’. Tijdens het voorleesontbijt
mag je samen met je (niet schoolgaande) kind komen ontbijten in de huiskamer. Na het gezamenlijk
ontbijt wordt het prentenboek van het jaar voorgelezen. Het ontbijt wordt door ons verzorgd en de
activiteit is gratis.
Tijd:
9.30 – 11.00 uur.
Voor: Alle ouders uit de wijken Indische buurt en De Hoogte. (Niet schoolgaande) kinderen zijn
welkom.
Maandag 28 januari Boekenpresentatie
Welke boeken passen nou bij welke leeftijd. Wat zijn echte voorleesboeken en wanneer begin je
daar mee? Welke boeken zijn op dit moment erg leuk om met je kind te lezen? Dit en meer tijdens
de boekenpresentatie van de bibliotheek.
Tijd:
10.00 – 11.00 uur.
Voor:
Alle ouders uit de wijken Korrewegwijk en de Hoogte.
Door:
Gea Groothuis (openbare bibliotheek)

