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VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het
thema is: Worden wat je wil. Het maakt niet uit wie
je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen
of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien, ieder
kind kan worden waar het van droomt. Kinderen
spelen vaak na wat ze willen worden: astronaut,
dokter of kok. Ze worden geïnspireerd door hun idolen
of helden. Beroemde zangeressen bijvoorbeeld, of
voetballers en YouTubers. Maar ook brandweerman.
Deze week kwam bijvoorbeeld er een echte
brandweerman op visite. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron van inspiratie als het op beroepen
aankomt. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je
alles worden wat je wilt en dromen over later!
Stimuleer uw kind om te lezen. Dat kan al als kinderen
erg jong zijn. Natuurlijk is een IPad of telefoon
aantrekkelijk. Worden ze lekker rustig van. Maar lezen
is zo enorm belangrijk:
- Een goede leesvaardigheid draagt bij aan de welvaart
- Goede lezers vinden makkelijker een baan en
verdienen een hoger salaris
- Goede lezers leven gezonder en zijn gelukkiger
- wie vaker leest ziet zijn woordenschat en tekstbegrip
steeds meer groeien. Daarvan groeit ook je
zelfvertrouwen en snap je meer van de wereld om je
heen.
Veel leesplezier.
Hartelijke groet,
Henry Kops,
directeur De Kleine Wereld

NIEUWS VOOR DE OUDERS
Zwemmen
Voor de ouders van de groepen 5 & 6
De groepen 5 & 6 gaan iedere week zwemmen.
Zij gaan daar heen per bus. Voor de bus vragen wij
een bijdrage van:
€ 22.00 per kind
€ 11.00 voor het 2e kind
Ouderbijdrage
De zomervakantie ligt alweer een paar weken achter
ons, de herfst komt er zo langzamerhand aan en dat
betekent dat de feestdagen zoals Sint en Kerst weer
op de stoep staan. Om deze dagen zo gezellig mogelijk
te maken, vragen wij jullie om een eigen bijdrage
(ouderbijdrage) van € 20.00 per kind per schooljaar.
Hiermee organiseren we ook activiteiten zoals de
sportdag en Pasen.
1e kind € 20.00
2e kind € 20.00
3e kind € 15.00
4e kind € 10.00

1 oktober 2021

Het liefst willen we het bedrag gestort via de giro. U
kunt dit storten naar:
DHS De Kleine Wereld
NL31INGB0008239321
o.v.v. naam en groep van uw kind. en dat het voor de
ouderbijdrage is.
Ook kunt u dit bedrag contant betalen bij Juf Carla
van de administratie.
namens alle kinderen alvast super bedankt!
Kinderboekenweek 2021
Het thema dit jaar is ‘’ worden wat je wil’’. Het gaat
over beroepen en is dus erg breed en daarmee kan je
verschillende kanten op. Thuis kunt u het er ook over
hebben wat u kind later zou willen worden en wat
daarvoor nodig is.
U kan het liedje van Kinderen voor Kinderen, worden
wat je wil, luisteren
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
of voor meer informatie kijken op
www.kinderboekenweek.nl
Gedurende de Kinderboekenweek wordt er extra veel
voorgelezen in de groepen en staan boeken
centraal. Ook is er een kleurwedstrijd voor de
onderbouw, een kleur/opstelwedstrijd voor de
midden/bovenbouw. In de
midden/ bovenbouw is er de
voorleeswedstrijd waar een
winnaar uit zal komen en die
mag meedoen met de
landelijke wedstrijd. Voor de
onderbouw zal de ouderraad
een voorstelling geven over
een thematitel van de
Kinderboekenweek.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Thema brandweer
In groep 1c wordt er op verschillende wijze geleerd
over de brandweer. Er is een brandweerhoek in de klas
met brandweerkleren en met de ''brandslang'' worden
de (nep) brandjes in de klas geblust. De juf heeft laten
zien hoe je met een lucifer en aansteker vuur kan
maken, maar ook hoe je dit weer uitmaakt. Er wordt
veel geleerd over
veiligheid en de
kinderen leren goed
samenwerken. Ook
hebben we de
spullen van de
brandweer mogen
bekijken, toen de
echte
brandweerman op
school kwam. De
betrokkenheid was
erg groot en het
thema leeft bij alle
kinderen.

3B, lees maar mee!
Brandweerman, piloot, juf of wetenschapper? Wat wil
jij worden? De komende weken gaan we ontdekken
welke beroepen er zijn en wat wij willen worden. Het
lied van Kinderen voor kinderen; worden wat je wil,
zullen wij vaak beluisteren! Ken jij het liedje al? Op
YouTube kan je het lied vinden. Ook maken wij
prachtige foto’s, zoals deze! Heb jij al een foto? Veel
plezier met de Kinderboekenweek.
Liefs, groep 3b

Groep 7 naar de Natuurschool in Noordwijk
De kinderen van groep 7 hadden een gratis
schoolreisje naar de Natuurschool in Noordwijk
gewonnen. Afgelopen donderdag werden ze met een
bus opgehaald voor een actieve dag buiten op het
strand en in de duinen: uitwaaien, lol maken en wat
opsteken over de natuur. Het hoogtepunt was het
vissen met een sleepnet door de branding op jonge
platvis, krabben, garnalen en kwallen. Tijdens de
pauze gingen de kinderen met veel plezier over de
golven heen springen. Gelukkig hadden ze een extra
setje droge kleding meegenomen.

\

Eureka!
In groep 6b hebben we de afgelopen week het eerste
blok van de nieuwe rekenmethode afgesloten. Deze
nieuwe rekenmethode (wereld in getallen 5) is erop
gericht om het rekenplezier bij kinderen te vergroten.
Les 20 is de zogenoemde EUREKA! les. In deze les
wordt de kinderen gevraagd om rekenproblemen op te
lossen door samen te werken en creatief na te leren
denken. De kinderen uit
groep 6b vertelden dat ze dit
inderdaad als zeer leuk
ervaren en het fijne is dat
iedereen zijn eigen
creativiteit erin kwijt kan!
Het eerste rekenprobleem
begon zo: in een land hier ver vandaan wordt niet
betaald met euro’s maar met bin-munten. Er zijn 6
soorten bin-munten: 1 bin, 2 bin, 4 bin, 8 bin, 16 bin
en 32 bin. De inwoners proberen alles wat ze kopen
gepast te betalen. Dat betekent dat ze bij het betalen
precies zoveel munten geven als nodig is: niet te veel
en niet te weinig; en altijd maar 1 munt van een soort.

Samenwerken als groep
In het begin van het jaar wordt er tijdens de lessen
LKP veel aandacht besteed aan het samenwerken. Het
is leuk om te zien hoe de groepen zich vormen in het
begin van het jaar. Tijdens de lessen waarbij er veel
samen wordt gewerkt, is het goed te zien dat de
kinderen respectvol naar elkaar zijn, elkaar willen
helpen, niemand buitensluiten en goed naar elkaar
luisteren. We hopen dit de rest van het jaar ook terug
te zien tijdens de lessen en op het plein.

Opdracht voor de lezers. Kom je er ook uit? Hoe zou jij
11 bin betalen? En wat is het hoogste bedrag wat je
kunt betalen?

De groepen die tijdens de spelletjes het beste konden
samenwerken waren vaak ook het snelst klaar met de
opdracht. Dit laat zien dat het erg belangrijk is om
goed samen te werken binnen een groep. We kijken er
naar uit om de dit gedurende het schooljaar vaak terug

te zien.
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