
 

                                             

 
 

 

 

 

 

Nieuwe gymtasjes voor de hele school 

Als school zijn wij vorige week verrast met mooie, nieuwe gymtasjes 
voor alle leerlingen van onze school. Deze tasjes kregen wij 
aangeboden door Stichting Samen Lachen. Stichting Samen Lachen is 

een organisatie die via de voedselbank 
uitjes organiseert voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar die gezien hun financiële 
situatie thuis vaak geen geld hebben voor 
een uitje. Deze uitjes worden eens per 
maand georganiseerd en gaan 
bijvoorbeeld naar een pretpark, 
dierentuin, museum, een voorstelling of 
een speeltuin. Wilt u hier meer van weten? Kan dan even op 
https://samenlachen.nl/ . 
Onze mooie nieuwe gymtasjes zullen wij vanaf de start van het nieuwe 
schooljaar in gebruik gaan nemen. 

 

Inleveren computers  

Vanwege de lockdown hebben veel leerlingen van onze school een laptop of chromebook gekregen 
om thuis hun schoolwerk te kunnen maken. Een deel van deze computers zijn eigendom van school 
en een ander deel van deze computers zijn leencomputers van de Computerbank Groningen.  

Deze laptops en chromebooks moeten voor de zomervakantie allemaal weer op school zijn. In de 
week van 21 juni worden de chromebooks weer opgehaald door de computerbank. Alle computers 
krijgen dan een controlebeurt, kleine APK en wordt er gekeken of alles nog compleet is en werkt. 

Heeft u nog een laptop of een chromebook van school thuis? Wilt u deze dan zo spoedig mogelijk 
inleveren bij de leerkracht van uw kind? 

Uiterlijk vrijdag 18 juni willen wij alle laptops en chromebooks weer op school hebben. 

Volgend schooljaar kunt u opnieuw een laptop of chromebook aanvragen voor uw kind. 

 

https://samenlachen.nl/


 

                                             

 
 

Nieuwe werkwijze GGD vanaf schooljaar 2021-2022 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 verandert GGD Groningen de 
werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op basisscholen. De 
verandering betreft het gezondheidsonderzoek van kinderen in 
groep 2. Dit gezondheidsonderzoek bestaat uit 2 onderdelen: een 
oudervragenlijst en een aantal lichamelijke testen.  

Hoe gaat het tot nu toe?  

1. De oudervragenlijst vullen de ouders thuis in.  
2. De doktersassistent van de GGD controleert bij alle kinderen in groep 2 het gewicht, de 

lengte, het gezichtsvermogen (ogen) en het gehoor (oren). Deze lichamelijke testen vinden 
tot de zomervakantie nog plaats bij jouw kind op school.  

Wat verandert er?  

• Vanaf het nieuwe schooljaar (eind augustus 2021) roepen we kinderen rond hun 5e 
verjaardag op voor het gezondheidsonderzoek. Ongeacht in welke groep zij op school zitten. 

• Vanaf het nieuwe schooljaar nodigen we alle 5-jarigen samen met hun ouder(s) uit om naar 
een consultatiebureau te komen. Vooral vanwege de jonge leeftijd van de kinderen vinden 
wij het belangrijk om ouders meer te betrekken bij dit onderzoek. Ouders hebben op deze 
manier meteen de mogelijkheid om vragen te stellen en/of zorgen te bespreken.  

• Wat betreft de vragenlijst die ouders over hun kind invullen: met ingang van schooljaar 
2021- 2022 gaan we gebruikmaken van de digitale oudervragenlijst van Jij en Je Gezondheid. 
Dit is een eenvoudige, betrouwbare vragenlijst.  

Wat verandert er niet?  

• Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in groep 7 blijft op school plaatsvinden.  

• Elke basisschool houdt een vast JGZ-team, dat bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige, een doktersassistent en een logopedist.  

• De jeugdverpleegkundige is, als eerste contactpersoon, bereikbaar voor overleg over de 
gezondheid en het welzijn van jouw kind.  

Contact  

Heb je vragen over de nieuwe werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg op basisscholen? Of heb je 
andere vragen omtrent de gezondheid, ontwikkeling en/of groei van je kind, dan kun je natuurlijk 
ook altijd bij ons terecht. Bel gerust met GGD Groningen. Dat kan via 050 367 4991. Een bericht 
sturen via WhatsApp kan ook: 06 52 57 92 53. We zijn bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.00 
uur. 

Roots of Empathy 

 

Veel kinderen ervaren ontregeling vanwege de onvoorspelbare 
veranderingen in hun leven en het verlies van routine en 
relaties. Nu meer dan ooit hebben kinderen steun nodig bij het 
navigeren door hun emotionele landschap. Roots of Empathy 
heeft een gloednieuw programma ontworpen hierbij aan te 
sluiten. De groepen 3 en 4 hebben de afgelopen tijd dit 
programma gevolgd.  Roots of Empathy ontwikkelt empathie 



 

                                             

 
 

bij de kinderen van nu. Roots of Empathy vermindert agressie en buitensluiten en vergroot het 
vermogen om te delen en te zorgen voor elkaar. Het bevordert bovendien de weerbaarheid, het 
welbevinden en de geestelijke gezondheid van de kinderen. Het Roots of Empathy programma loopt 
nu op basisscholen in Rotterdam en Groningen. 

In de vijf lessen, die door een instructeur via het digibord, werden gegeven, kwamen de 

volgende onderwerpen aan bod: 

- Wat is er gebeurd?  

- Verloren en gevonden  

- Rollen en verantwoordelijkheden  

- Lichaamstaal  

- Hoop en veerkracht. 

De kinderen uit de klas leren hierover aan de 

hand van een baby, waarover zij vragen kunnen 

stellen en zijn ontwikkeling volgen. De vragen die 

naar voren kwamen waren bijvoorbeeld: “Hoe 

weet je wat de baby nodig heeft?”, “Wat is jouw 

wens voor baby Huub?” en “Wat vond je aan de 

corona-periode en wat was leuk of juist niet?”. 

Hasan, Serine en Elisha hebben een stukje 

geschreven over de lessen.  



 

                                             

 
 



 

                                             

 
 

 

Werkplaats Onderwijskansen Noord Nederland.  

In de komende schooljaren doet De Kleine Wereld mee aan het project Werkplaats 

Onderwijskansen Noord Nederland (de OK-werkplaats) van de Rijksuniversiteit Groningen. 

In samenwerking met de universiteit gaan leerkrachten uit de middenbouw (groepen 3, 4 en 

5) aan de slag met onderdelen van Success for All en onderzoeken hoe hiermee het 

taalonderwijs verbeterd kan worden. Voor dit onderzoek worden leerling gegevens in de 

schooljaren 2020-2024 verzameld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 

ontwikkeling van kinderen. We vragen ook gegevens op van leerlingen in groep 1 en 2, 

omdat we dan een beeld krijgen van hoe leerlingen starten in groep 3. Zie voor meer 

informatie over de OK-werkplaats de website: www.successforall-nederland.nl/ok-

werkplaats/. 

De universiteit vraagt de toets- en testresultaten op bij de school. Alleen de onderzoekers 

van de universiteit krijgen de gegevens te zien. De gegevens worden niet gepubliceerd op 

internet of voor andere doelen gebruikt. Ook zal de naam van uw kind niet worden 

genoemd in rapporten van de universiteit. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van 

de resultaten, dan kunt u contact opnemen met Natasja Munnik (n.munnik@vcog.nl)  

Terugtrekken kan te allen tijde, de gegevens van uw kind(eren) zullen dan uit het onderzoek 

verwijderd worden (tot een jaar na de gegevensverzameling). 
 

Vakantierooster en margedagen 2020-2021 voor ouders en kinderen 

Margedag  16 juni 2021 

Zomervakantie  10 juli tot en met 22 augustus 2021 
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