Beste ouders,
Voor een aantal van u was het al bekend, maar vanaf dit schooljaar ben ik de
nieuwe Intern Begeleider van de Kleine Wereld voor beide locaties. Voor de
zomervakantie hebben we afscheid genomen van Simone en Annelies, omdat zij
beide een nieuwe baan hebben gekregen.
Veel van jullie zullen mij al wel kennen als juf Lianne van groep 3/ 4 aan de
Rosensteinlaan. Naast dat ik werken in het onderwijs heel erg leuk vind, hou ik van
zwemmen, lezen en koken. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging.
Momenteel ben ik zwanger van ons tweede kindje. Ik zal vanaf begin oktober tot ongeveer
eind maart met verlof zijn. In deze periode zal Esmé van Minde mijn werkzaamheden
overnemen. Ik hoop op een heel mooi schooljaar!
Groeten,
Lianne van Beusekom
Brugfunctionaris

De brugfunctionaris is de brug tussen de ouders, de school en andere
partners.
Op de celebesstraat is juf Mirjam de brugfunctionaris.
Juf Mirjam is de hele week aanwezig, op de vrijdag is haar brugdag.
U kunt haar altijd aanspreken wanneer u vragen heeft.
Mirjam Jansen Schoonhoven
m.jansen@vcog.nl
050 – 5770409 (locatie Celebesstraat)

Op de Rosensteinlaan is juf Bianca de brugfunctionaris.
Juf Bianca is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, vrijdag is
haar brugdag.
U kunt haar altijd aanspreken wanneer u vragen heeft.
Bianca Hoekstra
b.hoekstra@vcog.nl
050 – 3181710 (locatie S.S. Rosensteinlaan)

Hoi kinderen en ouders/verzorgers van de Kleine Wereld,
We zijn alweer een aantal weken begonnen na een fijne vakantie en een aantal ouders
zullen we al gezien hebben. Dit schooljaar ben ik nieuw op De Kleine Wereld, daarom wil ik
me graag even aan jullie voorstellen!
Ik ben juf Floor en woon nu ongeveer twee jaar in Groningen. Ik ben al sinds 2017 juf, eerst
in Twente en nu de afgelopen twee jaar in Groningen.
In Twente ben ik ook geboren en opgegroeid bij
mijn ouders en een broer. Daar heb ik de studie
gevolgd om juf te worden en eerst ook lesgegeven
aan verschillende groepen.
Ik ben naar Groningen gekomen om een master te
studeren aan de universiteit. Deze heb ik bijna
afgerond! Op maandag zal ik hier de komende tijd
nog mee bezig zijn.
Ook heb ik hier in Groningen veel vriendinnen
leren kennen en mijn lieve vriend ontmoet.
Ik vind het leuk om veel tijd met hen door te
brengen en gezellige dingen te doen.
Ik ben 27 jaar en vind het leuk om te lezen, tennissen en koken. Daarnaast ga ik elke week
lekker hardlopen.
Dit schooljaar zal ik op woensdag, donderdag en vrijdag gaan lesgeven aan groep 3 en 4. Ik
heb samen met juf Salo al een fijne start gemaakt met de groep. Ik hoop er samen met jullie
een fijn en leuk jaar van te maken.
Groetjes juf Floor

Gouden weken

In alle klassen stonden na de zomervakantie de Gouden
Weken centraal. In deze weken wordt er gewerkt aan een
fijne sfeer in de groepen en is er veel aandacht voor het
omgaan met elkaar en het creëren van een fijne klas. Zo
zijn er spelletjes gespeeld om elkaar beter te leren
kennen, klassenregels afgesproken en
vertrouwensopdrachten gedaan. Daarnaast wordt tijdens
deze weken natuurlijk ook veel aandacht besteed aan de
Kanjerregels die gelden binnen onze school. Het viel op
dat de leerlingen deze regels heel goed eigen hebben
gemaakt! Hierbij een filmpje met uitleg over de petten
om het geheugen weer wat op te frissen: Kanjertraining Video - Uitleg Kanjerpetten (voor ouders)

Nieuws uit groep 7.
We hebben de afgelopen heel veel leuke en bijzondere activiteiten gedaan.
We hebben een survival parcours afgelegd vlakbij de Euroborg.
Dat was in samenwerking met B-slim.

We zijn begonnen met de Kinderpostzegel actie. Woensdag 29 september zijn de kinderen
om 12 uur gestart met de verkoop. De opbrengst is voor kinderen die wel wat extra’s
kunnen gebruiken na de zware corona tijd.
Woensdag 29 september zijn de kinderpostzegels gestart. We lopen om geld in te zamelen
voor kinderen die het erg moeilijk hebben gehad tijdens de lockdown periode.
Hier gaan ze!

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Afgelopen donderdag zijn we met de groepen 1/2 van beide locaties naar de voorstelling
‘Stem kwijt’ van het Houten huis geweest.
Er was een violiste die ons uitleg gaf over de viool. Dwars door de voorstelling kwam er
ineens een mevrouw van de vergeten-pakketten-ophaalservice langs die de pakketten uit de
gymzaal mee moest ophalen. Maar wat is dat? Een van de dozen maakt geluid! Een houten
pop die nog niet helemaal af was zocht hulp.
Wat volgde was een grote, gekke zoektocht naar een lichaam voor deze pop. Uiteindelijk
vond hij die in een viool en had hij hierdoor weer een stem.
Lesmaterialen - Het Houten Huis

KINDEREN HEBBEN RECHT OP PLEZIER
Heel wat kinderen kunnen er door hun thuissituatie nooit eens lekker een dagje uit. Omdat
er geen geld voor is. Of omdat er thuis andere problemen zijn.
Ook deze kinderen hebben recht op plezier. Stichting Samen Lachen geeft deze kinderen
een ontspannend, creatief en leuk dagje uit.
Wat doet stichting samen lachen?
Stichting Samen Lachen organiseert ook in Groningen eens per maand een uitje voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Bijvoorbeeld naar een pretpark, de speeltuin, de dierentuin
of een bezoek aan een museum, een middag knutselen of een voorstelling.
Zijn jullie geïnteresseerd in Stichting samen lachen?
Kijk dan even op de site samenlachen.nl
Voor informatie en vragen kunt u altijd terecht bij de brugfunctionaris van
“De Kleine Wereld”.
Juf Mirjam op de Celebesstraat
Juf Bianca op de Rosensteinlaan

Vakantierooster en margedagen 2021-2022 voor ouders en kinderen
Margedag
Herfstvakantie
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij
Margedag
Voorjaarsvakantie
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij
Hemelvaart
Margedag
Tweede Pinksterdag
Margedag
Zomervakantie

8 oktober 2021
18- 22 oktober 2021
27 oktober
26 december 2021- 7 januari 2022
20 januari 2022
18 februari 2022
21-25 februari 2022
28 februari 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april – 6 mei 2022
9 mei 2022
26 en 27 mei 2022
30 mei 2022
6 juni 2022
27 juni 2022
18 juli-22 augustus 2022

