Trefwoord.
We werken over overwinnen. Met Pasen herdenken de christenen hoe Jezus gestorven aan het
kruis, de dood overwint. Het is het feest van de overwinning van goed op kwaad, van liefde op haat.
We ontdekken wat het is om bang te zijn en wat je kunt doen om je angst te overwinnen. We
hebben het over taken waarvoor je wel of niet kunt weglopen en wat daar de gevolgen van zijn.
Welkom terug en welkom bij ons op school!
Vanaf 8 april staat juf Joanne weer voor de groep. We zijn blij dat ze er weer is.
We hebben een nieuwe collega: Jachin de Boer geeft vanaf nu op maandag en vrijdag de
gymnastieklessen. Wij heten hem van harte welkom.
Belangrijke data:
Op 12 april zijn de Koningsspelen. We beginnen de dag in alle groepen met een gezond ontbijt. De
groepen 1 en 2 gaan die dag veel bewegen en sporten, de andere groepen doen dit op een andere
dag: 24 april.
Op 16 april gaan de groepen 7 en 8 naar Appingedam waar ze leren over het paasfeest in de Joodse
traditie.
Op 18 april vieren we met elkaar het paasfeest in de klas en in de school, hier krijgt u nog meer
informatie over.
Vrijdag 19 april, maandag 22 en dinsdag 23 april zijn de kinderen vrij.
Op 24 april is er een sportdag voor beide locaties voor de groepen 3-8, ook hierover krijgt u later
meer informatie.
Van 27 april tot en met 5 mei is de meivakantie en zijn de kinderen vrij.
Vervangingsproblematiek.
Zoals u allemaal heeft gemerkt is het steeds ingewikkelder om invallers te vinden. We merken aan
alle kanten dat we het niet redden met in deze tijd van schaarste. We hadden steeds weinig ziekte,
maar dat verandert nu we steeds vaker een groep van een collega erbij moeten nemen. We
vernemen nu steeds vaker het lerarentekort in onze groepen. Ook u als ouder merkt dat doordat er
een groep naar huis moet en we helaas moeten melden dat we geen inval hebben. Het lukt ons nog
steeds om de eerste dag op te vangen. Maar ik ben bang dat dit steeds moeilijker zal worden.
We hopen dat u begrip hebt voor onze gezamenlijke uitdaging en we zullen ons best blijven doen om
de groepen zo goed mogelijk te bemensen.

GASTLESSEN POLITIEAGENTEN IN DE WEEK VAN HET GELD!
Samen met de politie Groningen heeft de preventiemedewerker van de gemeente Groningen
gastlessen gegeven op basisschool De Kleine Wereld aan de Rosensteinlaan. Dit was de kick-off van
de week van het geld. Deze gastlessen stonden in het teken van omgaan met geld en het voorkomen
van boetes. De landelijke week van het geld is dit jaar van 25 maart t/m 29 maart. Het thema dit jaar
is: “Ben jij een held met ... je geld?” Door al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Kinderen die goed om kunnen gaan met geld,
zijn ook op andere gebieden succesvoller.
BOETES VOORKOMEN
De agenten vertelden hoe je boetes kunt voorkomen en gaven daarbij ook praktijkvoorbeelden. Dit
maakte veel indruk op de leerlingen. De preventiemedewerker had zijn tweelingbroer (politieagent)
meegenomen. Hij stond dus samen met zijn tweelingbroer voor de klas.
“Wat kost per 1 juli een boete voor appen op de fiets?” (€95,00). De meeste kinderen krijgen
zakgeld, maar vonden het dan weer niet leuk om dat in te leveren als ze een boete zouden krijgen.
Ook waren leerlingen nieuwsgierig naar wat een koppelriem van een politieagent weegt? (10 kg) en
dachten ze dat Mobiele Eenheid staat voor: het opsporen van mobiele hackers. 😊 Na afloop van de
gastlessen is de winnaar van de Geldquiz bekroond tot de Geldheld! De gastlessen over geld zijn ook
aan de Celebesstraat gehouden hier waren er(helaas) geen agenten bij.
Basketbalclinic
Graag maken we u attent op het volgende. In het paasweekend vindt het Holland Nordic Basketball
Tournament (HNBT) plaats in Groningen. Eén van de activiteiten die we organiseren is een
basketbalclinic voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze clinic wordt gegeven door ervaren
coaches en o.a. (eredivisie)spelers van Donar en Martini Sparks. Kinderen die nog geen lid zijn van
een basketbalclub hebben voorrang voor deelname.
We nodigen uw leerlingen graag uit om zich op te geven voor deze clinic, die zal plaatsvinden op
vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) in Sporthal Corpushuis te Groningen van 10:00 tot 12:00 uur.
Deelname is niet alleen gratis, de kinderen krijgen ook nog een mooi cadeautje mee als dank voor
hun deelname!
Alle informatie vindt u op https://www.hnbt.com/jeugdclinic. Toch nog vragen? Deze kunt u stellen
via het mailadres info@hnbt.com. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk.
Graag tot 19 april!
HNBT Jeugdclinics
Aanbieding stadjerspas
Er is een aanbieding binnen de stadjerspas waarbij ouders gratis kunnen bellen naar bijvoorbeeld
school. Voor meer informatie is dit de link:
https://stadjerspas.nl/activiteit/823
Klassenfeestjes, een feestje voor de hele klas
Het leidt tot verdriet, woede en spanningen: kinderen die nooit worden uitgenodigd voor een
kinderfeestje. Als elk schooljaar één kind in iedere klas een klassenfeestje geeft en alle kinderen
uitnodigt, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een verjaardagsfeestje hebben!

Het idee van een klassenfeestje is in Zweden ontstaan en in 2016 in Nederland geïntroduceerd door
Laura Batstra (Rijksuniversiteit Groningen) en Wim Venema (muziekschool Wim Venema) uit
Zuidhorn. De Stichting Kinderpostzegels zag het wel zitten en ondersteunt het project financieel. Dat
heeft geleid tot een ‘gratis handboek klassenfeestjes’. Met dit handboek is het organiseren van een
klassenfeestje gemakkelijk en is het feestje bijna gegarandeerd een succes.
Maar is dat niet heel duur? Dat valt erg mee, een klassenfeestje met eenvoudige spellen en hapjes is
vaak goedkoper dan een klein feestje naar bijvoorbeeld een pretpark of bioscoop. Zeker als je het
met meerdere kinderen (en dus ouders) organiseert is het een stuk goedkoper, minder tijdrovend en
leuker! Woon je dan ook nog in de gemeente Groningen, dan heb je helemaal mazzel, want er zijn
tien locaties van de Buurt- en Speeltuin Verenigingen en de Stichting Kinderopvang Stad Groningen,
die je gratis mag gebruiken.
Kijk voor meer informatie op www.klassenfeestjes.nl of mail naar Marc Conradi via
klassenfeestjes@gmail.com.
Buurtmail maart #2
Beste buurtbewoner,
Groene Week zaterdag 6 t/m zondag 14 april
De (extra lange) groene week is bedoeld om duurzaamheid en groen in de wijk laagdrempeliger en
toegankelijker te maken voor alle bewoners. In samenwerking met verschillende bewoners en
wijkorganisaties zijn er diverse activiteiten opgezet om de bewoners met soortgelijke interesse bij
elkaar te brengen.
Voor meer informatie kunt u naar: www.floreshuis.nl/node/63
Terugkomende Activiteiten
• Iedere maandag van 13.30 – 14.00
Soulfood
Meer info: http://vitaminds.nu/agenda/vitaminds-soulfood-7/
Vanaf 11 maart elke maandag van 11.30 – 13.00 uur
• Samen lezen bij EdanZ / Vitaminds
Deelname is gratis. Aanmelden: info@vitaminds.nu
Wij Korrewegwijk
Alle activiteiten zijn in principe in de WIJ Huiskamer (Floreshuis, Floresplein 19), waar je gewoon
kunt inlopen. De activiteiten zijn gratis tenzij anders vermeld.
• Maandag 8 april
Wandelen en koffie in de stadsschouwburg
• Dinsdag 9 april
Baby en kind gebaren
• Donderdag 11 april
Tips en trucs geldzaken
• Maandag 15 april
Brandveiligheid
• Maandag 15 april
Draagdoekconsulent
• Woensdag 17 april
Eieren zoeken met de paashaas
• Donderdag 18 april
Paasbrunch
• Donderdag 25 april

Spel de bloosdoos
• Donderdag 2 mei
Bloembommen maken
Terugkerende activiteiten
• Elke maandag en donderdag
Meten en wegen
• Elke dinsdag in de even week
Creatieve Ouder-kind ochtend
• Elke maandag
Repair Café
• WIJ Huiskamer
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 – 11:30 uur.
• Speel mee Peuteropvang Kleine Wereld
Celebesstraat 35
Woensdag 8.30 – 11.30 uur
Ruilwinkel Ruilen Enzo
• Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 11.30 uur.
WIJ Entree
Vragen over WIJ Ouder en Kind of één van de activiteiten?
Marije den Daas ,Amanda van Vossen
M. 0622477294M. 06-46855911
E. marije.den.daas@wij.groningen.nlE. amanda.van.vossen@wij.groningen.nl
Squla
Squla vindt dat elk kind recht heeft op een goede start van de basisschool. Een goede woordenschat
is hierin essentieel. Nu start zo'n 25% van de leerlingen op de basisschool met een achterstand in
taal en woordenschat. Dit is lastig voor de leerkracht én voor de leerling, die hier de hele
schoolperiode last van zal blijven houden.
Squla heeft daarom het nieuwe vak WoordExtra toegevoegd, waarmee peuters en kleuters in groep
1 en 2 kunnen oefenen in het vergroten van hun woordenschat. Met leuke quizzen en games wordt
spelenderwijs de woordenschat uitgebreid. WoordExtra is al toegankelijk voor iedereen met een
school- of thuisaccount op Squla. Om het nog toegankelijker te maken voor álle kinderen hebben we
een aparte app met de woordenschat-quizzen gemaakt, zodat deze jonge kinderen die nog niet op
school zitten of geen toegang hebben tot Squla er ook gebruik van kunnen maken. Thuis, alleen of
met hulp van hun ouders.
Omdat de school aangesloten is bij het Jeugdeducatiefonds kunnen jullie hiervoor gratis
toegangscodes krijgen. Deze codes kunnen via de leerkrachten en IB-ers aan alle kinderen worden
uitgedeeld op jullie school die dit nodig hebben. Hiermee hebben ze thuis toegang tot de
mobiele/tablet app (Android/IOS). U kunt hiervoor contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Afsluiting Playing for Succes
Een aantal leerlingen hebben meegedaan aan Playing for Succes. Bij Playing for Succes Groningen
gaat het er vooral om dat kinderen beter in hun vel komen te zitten en dat zij – spelenderwijs – hun

vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en ICT vergroten. Dit hebben ze vorige maand op een
bijzonder manier afgerond.

Jeugdfonds sport en cultuur.

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil gitaarles. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan
moet halen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Wij betalen de
contributie/lesgeld en eventueel kleding en attributen voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18
jaar uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
EEN AANVRAAG DOEN Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen. Dit
wordt gedaan door een zogenaamde intermediair; iemand die professioneel betrokken is bij de
scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind of gezin. Denk hierbij aan een brugfunctionaris/
leerkracht/ mentor/ Ib'er op school, de sportcoach (Bslim), cultuurcoach, jongerenwerker, het WIJteam, schuldhulpverlening of St. Leergeld. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in
aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of
op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de
intermediair. WELKE SPORTEN EN CULTURELE ACTIVITEITEN? Het Jeugdfonds Sport vergoedt de
contributie van sportverenigingen en/of sporten die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden.
Wij vergoeden geen zwemles (A/B/C), fitness en scouting. Bij een culturele activiteit gaat het om

actieve deelname aan bijv. muziekles, dans, beeldende kunst, schrijven, multimedia (fotografie, DJcursus, webdesign, etc.), theater of kindercircus.
VERGOEDING Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de
contributie/lesgeld. Voor een sportaanvraag is max. € 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per jaar
beschikbaar. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging
of cultuuraanbieder betaald. Is sommige gevallen is het mogelijk daarbij een waardebon voor
benodigde kleding/attributen te ontvangen welke kan worden ingeleverd bij een winkel in de buurt.
Kijk voor meer informatie op: Jeugdfonds Sport & Cultuur
www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
Wij Korrewegwijk jeugdteam
Muziek, spelletjes, bewegen en vooral veel plezier maken samen met andere kinderen op de
woensdagmiddag. Lijkt je dit leuk? Meld je vandaag nog aan want vol =vol!
4 t/6 jaar: 3,10,17, en 24 april
7 t/m 9 jaar: 8,15,22 en 29 mei
Gymzaal De Kleine Wereld, Celebesstraat 35
Aanmelden bij Razia Abdoelbasier: 0644078625
In samenwerking met het Wij Korrewegwijk gaat het Centrum naar Werk vier (gratis) workshops
voor wijkbewoners verzorgen in het Floreshuis.
Workshop 1&2 Kwaliteiten en Vaardigheden
Je krijgt informatie over kwaliteiten en vaardigheden en kunt 10 kwaliteiten en vaardigheden van
jezelf benoemen.
Wat zijn valkuilen en hoe kun je je eigen valkuilen positief om buigen.
Je krijgt informatie over competenties.
Wanneer:
Workshop 1, 16 april 2019 van 9.00 tot 12.00 uur (ruimte 1.22 Floreshuis)
Workshop 2, 18 april 2019 van 9.00 tot 12.00 uur (ruimte 1.22 Floreshuis)
Workshop 3 CV maken
Je krijgt inzicht hoe een CV eruitziet en hoe een CV is opgebouwd.
Je leert wat een persoonsprofiel inhoudt en maakt je eigen persoonsprofiel voor je CV.
Aan het eind van de workshop heb je een aangepast CV op een usb stick
Wanneer: 23 april 2019 van 9.00 tot 12.00 uur Iederz, Peizerweg 128 (Let op andere locatie)
Workshop 4 Arbeidsmarkt en bemiddeling
Je krijgt informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Waar liggen jouw kansen om werk
te vinden.
Je maakt kennis met een aantal Adviseurs Werving en Selectie van de gemeente Groningen en
uitzendbureaus van wie je advies kunt krijgen over jouw kansen op de arbeidsmarkt en je nieuwe
CV.
Wanneer: Donderdag 25 april van 9.00 tot 12.00 uur (ruimte 1.22 Floreshuis)
Je kunt je opgeven bij de Entree van WIJ-Korrewegwijk of per Email naar:
josephine.hoeksema@wij.groningen.nl

Margedagen, kinderen groep 1 t/m 8 vrij:
23 april 2019

17 juni 2019

11 juni 2019

12 juli 2019

Vakantierooster 2018 – 2019 voor ouders en kinderen
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

