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VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst dank voor de bemoedigende mailtjes,
kaartjes en bloemen. Hebben me echt heel goed
gedaan. Sinds twee weken ben ik stappen aan
het maken om het werk weer op te pakken.
Lichamelijk gaat het prima. In het hoofd is het
nog wat onrustig, maar ook dat gaat goed
komen.
Ten tweede; dank voor uw inspanningen vorige
week om online te komen om het rapport van uw
zoon of dochter te bespreken. Het was een lastig
besluit om te nemen om u niet op school te
ontvangen, maar het leek ons gezien de
coronacijfers een beetje tegendraads om u te
laten komen. Dit jaar krijgt uw kind drie keer een
rapport. Dus er zijn nog kansen in de toekomst
om elkaar wel weer echt te ontmoeten. We
wachten de ontwikkelingen gewoon even af.
Sinterklaas is ook weer in het land. Ondanks alle
maatregelen kunnen we hem toch ontvangen.
Het feest is op 4 december. Ook hier mogen we
helaas geen ouders uitnodigen. Meer nieuws
volgt nog via de werkgroep.
Ook ten aanzien van de Kerstviering zullen er dit
jaar aanpassingen zijn.
Meer daarover na het sinterklaasfeest.
Hartelijke groet,
Henry Kops
Directeur De Kleine Wereld

NIEUWS VOOR DE OUDERS
inschrijven Naschoolse Sport BLOK 2A
Beste Ouders graag MSI (Mijn School Info) in de
gaten houden.
Van 7 tot 18 december kunt u de kinderen weer
inschrijven. (Op 11 januari start blok 2A, alle
sporten zijn binnen).
U ontvangt een LINK in mijn schoolinfo.
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Sinterklaasviering 4 december
We hebben te horen gekregen dat, ondanks
corona, Sinterklaas dit jaar toch bij ons op school
komt! Aangezien Sint al wat ouder is, moeten we
natuurlijk wel voorzichtig zijn. Dit jaar is er
daarom geen gezamenlijke aankomst. De
kinderen gaan per twee klassen bij de Sint op
bezoek. Wie weet heeft Sint ook dit jaar wel weer
cadeautjes meegenomen.....
Helaas kunnen de ouders dit jaar niet aanwezig
zijn bij onze Sinterklaasviering. Ook hier moeten
we de richtlijnen van jet RIVM volgen. We vragen
u daarom de kinderen op 4 december op dezelfde
wijze naar school te brengen als andere dagen. U
kind kunt afzetten achter het lint. Wij verzoeken
u hierna direct weer te vertrekken. De kinderen
zijn vrijdag 4 december om
12 uur vrij. We zullen er een
fantastisch Sinterklaasfeest
van maken.

NIEUWS UIT DE
GROEPEN
Sinterklaas bij groep 1/2 F
Op dit moment werken wij natuurlijk over
Sinterklaas. In de klas staat een grote stoomboot
waar de kinderen écht in kunnen spelen.
Verkleed als Sint en Piet staan ze aan het roer,
kijken op de landkaart en brengen pakjes rond.
We maken hoedjes en tekeningen voor in de
schoen. De zandtafel hebben we veranderd….in
een bak met rijst…de juf heeft rijst gekleurd met
ecoline, dan lijkt het net op water. Er varen
bootjes in. Zo kunnen we de aankomst van
Sinterklaas naspelen. En de rijst voelt ook heel
lekker 

Surprises maken in groep 5b
Groep 5b is momenteel druk bezig met het
maken van surprises. Het is voor hen de eerste
keer en ze vinden het best spannend. Ze willen
leuke cadeaus kopen, mooie knutsels maken en
prachtige gedichten schrijven. Het rijmen en
gedichten schrijven hebben we ook veel geoefend
in groep 5. We hebben al mooie surprises voorbij
zien komen, maar daar mogen we nog niet al te
veel over zeggen. Wel weten we dat ze veel
hebben geknutseld met bekers, dozen en papiermaché. Sommige kinderen hebben zelfs nog
langer op school gewerkt om hun surprises af te
maken. We zijn ontzettend benieuwd hoe straks
alle surprises eruit zien. We kijken ook elke dag
het Sinterklaasjournaal en de Rommelpiet is ook
al langs geweest. Dus het Sinterklaasfeest vieren
in de klas moet goed gaan komen, ook al is het
een beetje anders dan andere jaren. De kinderen
hebben er in ieder geval heel veel zin in. We
gaan er een leuke dag van maken!

Opgeruimd staat netjes
Misschien heeft u het al gezien, op het
schoolplein staan nieuwe plantenbakken.
Deze week hebben we tijdens de natuurles de
plantenbakken voorzien van nieuwe planten en
binnenkort komen daar ook bloembollen in. We
hebben van Nederland zoemt (Lidl) en
Bulbs4Kids een donatie van ruim 800
bloembollen gekregen Het is nog even wachten
tot het voorjaar om te zien welke bloemen er uit
de bollen komen. Ook hebben we het schoolplein
geveegd, geveegd en nog eens geveegd, wat een
werk was het om al dat zand op te vegen en nog
is niet alles weg. Het schoolplein ziet er zo weer
een stuk gezelliger uit.

Surprises van de groepen 5 en 6
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