Maart 2018, nummer 8
Beste ouders en verzorgers,
We hebben in de vorige nieuwsbrief aangegeven dat we om 8.20 uur de deur van de school open
doen en dat alle kinderen dan (met ouders) naar binnen mogen. Om 8.30 uur kunnen we dan
meteen beginnen met de les. We hebben in de afgelopen weken gemerkt dat dit goed gaat en dat
zowel de leerkrachten als de kinderen dit een fijne start van de dag vinden.
We willen nog onder de aandacht brengen dat de kinderen op dinsdag 3 april vrij zijn vanwege een
studiedag voor het team over de zorgstructuur in de school.

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
Donker en licht (19 maart t/m 6 april)
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als overwinning
op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdens- en
paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).
Duurzaam (9 t/m 20 april)
Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten voor een
duurzame wereld.
Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).

Afscheid juf Douwina
Hallo allemaal,
Na 18 mooie jaren op deze school ga ik afscheid nemen. Vanaf 1 mei ga ik werken bij Quadraten,
Quadraten is de naam van de stichting voor scholen in het Westerkwartier - Noordenveld. De
omgeving waar ik woon.
Het was geen makkelijke beslissing, want deze school voelt als mijn thuis.
Bedankt voor de super fijne tijd, ik ga jullie missen!
Lieve groetjes van juf Douwina.
Lentekriebels / zwerfafvalactie
Onze school mee aan de zwerfafval actie in de
gemeente Groningen.
LenteKriebels is de jaarlijkse grote schoonmaakactie in
Groningen. De actie is al jaren een groot succes. In
2017 namen er ongeveer 4.500 mensen aan deel,
verdeeld over 120 actieteams. In 2018 zijn de
LenteKriebels van 3 t/m 21 april.
Op donderdag 12 april gaan we met de kinderen
opruimen in de Oosterparkwijk en op vrijdag 13 april
ruimen we op in de Korrewegwijk / Indische Buurt.
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.
Koningsspelen en ontbijt
Aan het eind van april vieren we Koningsdag. Op school willen we daar aandacht aan besteden door
middel van de Koningsspelen op donderdag 26 april en er is een ‘Koningsontbijt’ op vrijdag 20 april.
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:
Maandag 26 feb t/m vrijdag 2 maart 2018
Goede Vrijdag:
Vrijdag 30 maart 2018
Tweede Paasdag:
Maandag 2 april 2018
Meivakantie:
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Bevrijdingsdag:
Vrijdag 5 mei 2018
Hemelvaart
Donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksterdag:
Maandag 21 mei 2018
Zomervakantie:
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018

Hele goede Paasdagen toegewenst!

