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VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
De coronacrisis is een uitdaging voor ons
allemaal. Voor u als ouder, voor ons als
professionals. We bellen, mailen, appen wat af
met elkaar. De kinderen zijn veel meer thuis dan
normaal. Dat is voor sommige gezinnen met veel
kinderen best lastig.
Wij zijn in elk geval blij dat we uw kinderen weer
mogen ontvangen. En natuurlijk missen we het
fysieke contact met de ouders.
Gelukkig maken steeds meer ouders gebruik van
de moderne communicatiemiddelen zoals bijv.
Social Schools. Dat helpt, maar is voor sommige
ouders, omdat zij de Nederlandse taal niet zo
goed begrijpen, ook best lastig. Kortom; het valt
niet mee en we snakken allemaal naar het einde
van deze vervelende periode.
De leerkrachten werken keihard en hebben ook in
de lockdown enorm hun best gedaan om uw kind
aan het werk te houden. Dat is heel knap, want
zij moeten heel flexibel omgaan met de steeds
veranderende regels. Gelukkig is iedereen na een
weekje vakantie weer helemaal opgeladen.
Veel ouders vertellen mij dat ze blij zijn met de
leerkracht van hun kind. Dat is fijn om te horen.
Maar wij zijn ook blij met u. Want we begrijpen
dat het voor u ook niet makkelijk is geweest. Ook
de pappa’s en de mamma’s verdienen een beetje
rust.
We leven in een prestatiegerichte maatschappij.
Vooral jongeren en kinderen hebben daar last
van. Vaak zijn wij (de oudere generatie) degenen
die de druk opleggen. Daar moeten we in de
toekomst goed op letten. In Nederland wonen de
gelukkigste kinderen ter wereld. Dat moeten we
zo houden.
Hartelijke groet,
Henry Kops
Directeur De Kleine Wereld

5 maart 2021

NIEUWS VOOR DE OUDERS
Richtlijnen RIVM
Beste ouders,
We krijgen regelmatig vragen of een kind wel of
niet naar school mag. De laatste richtlijnen van
het RIVM zijn dat kinderen die hoesten of
verkouden zijn, helaas niet naar school mogen.
In de beslisboom kunt u zien, wanneer een kind
wel of niet naar school mag, zie bijlage.
Voor in de agenda
Vrijdag 12 maart is er een studiedag. De school
is deze dag gesloten.
Aanpassingen gymtijden
Vanaf maandag 7 maart worden de gymlessen
hervat. Sommige dagen zijn veranderd, sommige
lessen worden buiten gegeven (als het weer het
toelaat).
Groep 1/2a – Dinsdag
Groep 1/2b – Dinsdag
Groep 1/2c – Dinsdag
Groep 1/2d – Dinsdag
Groep 1/2e – Vrijdag
Groep 1/2f – Vrijdag
Groep 3a - Donderdag en vrijdag
Groep 3b - Donderdag en vrijdag
Groep 4a - Dinsdag (buiten)
Donderdag
Groep 4b - Donderdag
Vrijdag (buiten)
Groep 5a - Maandag en woensdag
Groep 5b - Maandag en woensdag
Groep 6a - Maandag
Dinsdag (buiten)
Groep 6b - Maandag en woensdag
Groep 7
- Maandag (buiten)
Woensdag
Groep 8
- Maandag (buiten)
Woensdag

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Thema ziek zijn
In groep 2e zijn we gestart met het thema ziek
en gezond. We werken in deze periode over de
dokter. Achter in de klas hebben we een
dokterspraktijk met behandelruimte en
wachtkamer. In onze dokterspraktijk zijn al
verschillende patiënten geholpen.
De behandelingen liepen behoorlijk uiteen. Zo
zijn er patiënten ingeënt, er zijn medicijnen voor
allerlei pijntjes uitgeschreven en er zijn zelfs een
aantal baby’s geboren.

Als groep 5a iets leuk vindt…
dan gaan ze er voor en blijven het liefst
doorgaan met oefenen.
Nu de lessen weer op school kunnen
plaatsvinden, moeten er nog wat ‘praktische’
lessen ingehaald worden. Deze week stond
meetkunde op het rooster en dat ging over de
kommanotatie. Zo kun je 126 centimeter ook
opschrijven als 1,26 meter. Na de les was er nog
wat tijd over en hadden ze zelf bedacht dat ze
van alles konden opmeten met een rolmaat en
dit ook steeds om konden rekenen naar meters.
Op de foto’s is te zien dat de kinderen niks in de
klas ongemeten laten!
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Groep 8
Groep 8 heeft de afgelopen periode erg veel
meegemaakt, maar gelukkig wel heel veel goede
dingen. Tijdens de schoolsluiting waren steeds
alle kinderen online, dus we hebben veel kunnen
blijven leren en dat merkte je goed toen de
school weer openging. We hoefden niet veel te
herhalen en konden lekker verder waar we
gebleven waren. Daarom kunnen we nu ook aan
projecten werken. Het eerste project is al af, dat
ging over het zonnestelsel en de planeten. Er zijn
hele leuke presentaties, muurkranten en zelfs
een soort kijkdoos gemaakt en we hebben veel
geleerd over een aantal planeten in ons
zonnestelsel. We gaan nu beginnen aan een
aantal projectlessen die de kinderen zelf hebben
voorbereid, ik ben heel benieuwd hoe dat zal
gaan!
Ander leuk nieuws; alle kinderen in groep 8 zijn
nu ingeschreven op een middelbare school. Dat is
heel erg fijn, want dan weten we zeker dat
iedereen een goed plekje zal gaan vinden om nog
meer te leren.
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