
 

                                             

 
 

 

Welkom! 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De kinderen hebben hun eerste dagen er al op 
zitten en we hebben er met elkaar zin in. 

Zoals we u voor de vakantie hebben laten weten zijn er een aantal nieuwe collega's bij ons 
op school. In deze nieuwsbrief zullen de nieuwe collega's zich aan u voorstellen. De indeling 
van de groepen en hun leerkrachten vindt u hieronder: 
 

Rosensteinlaan   

Groep 1/2   Femmy Schipper   

Groep 3/4   Dianna v.d. Horn   

Groep 5/6   Bianca Hoekstra/ Jurjen Politiek   

Groep 8   Wessel Steendam   

 

Celebesstraat   

Groep 1/2   Lindsey Peters / Lisanne (LIO)  

Groep 3/4   Floor v.d. Heide / Salo Anthony   

Groep 5/6   Jose Ocampo/ Monique Plate  

Groep 7   Mirjam Jansen/ Maaike Leeferink   

 

Beste ouder(s)verzorger(s) van de Kleine Wereld, 

Mijn naam is Jurjen Politiek en ik sta dit schooljaar voor groep 5/6 op de 

Rosensteinlaan samen met Juf Bianca. Ik ben 24 jaar en sinds de zomer 

woonachtig in Groningen. Naast mijn studie houd ik me dit jaar ook bezig 

met de studie Onderwijswetenschappen aan de universiteit. 

Ik kijk er naar uit om er met alle kinderen en betrokkenen een mooi 

schooljaar van te maken! 

 

Jurjen Politiek 

 

 



 

                                             

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Lisanne en ik ben 23 jaar oud en zit momenteel in het 

laatste jaar van de PABO. Dit schooljaar ga ik mijn eindstage doen in 

groep 1/2 samen met Juf Lindsey. Ik ben op maandag, dinsdag en 

woensdag aanwezig op school. Ik zal tot januari op school te vinden 

zijn. Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust langs bij de 

kleuters. Ik kijk erg uit naar dit schooljaar! 

Groetjes, 

Lisanne Hagedoorn 

 

Beste ouders, 

Mijn naam is Jose Luis Ocampo. Ik ga in groep 5/6 op maandag en dinsdag (tot aan de 

herfstvakantie) aan de slag. Ik heb in het verleden op verschillende scholen gewerkt binnen 

het vcog. Werken op de Kleine Wereld lijkt mij een leuke uitdaging om aan te gaan. Met 

nieuwe collega’s werken, andere kinderen lesgeven en uiteraard op 1,5m afstand jullie 

ouders ontmoeten. Wellicht tot snel op het schoolplein! 

Gr. Jose Luis Ocampo 

 

Hallo ouders en verzorgers van de ouders van groep 5/6 

 

Mijn naam is Monique Plate, dit jaar ben ik de leerkracht van groep 5/6. Zelf heb ik al even 

kennisgemaakt met de meeste kinderen. Wat lijkt het mij een ontzettend leuke groep! Ik 

heb er dan ook heel veel zin in. Ik werk altijd op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze 

dagen ben ik dan ook altijd bereikbaar op school. 

Even kort iets over mijzelf. Ik ben als kind opgegroeid in Hoogezand, maar ongeveer 25 jaar 

geleden zijn wij verhuisd naar Tollebeek, een dorpje in de Noordoostpolder. 

 



 

                                             

 
 

Ik heb 2 kinderen, Kevin hij wordt deze week 25 jaar, hij studeert in Groningen en woont op 

kamers in de stad. Ook heb ik een dochter, Maureen. Zij is 22, woont nog thuis en zij werkt 

in de kinderopvang in Harkstede. Verder heb ik een lieve vriend, Robert. Wij zijn al ongeveer 

30 jaar samen. 

Afgelopen juni zijn wij vanuit Tollebeek verhuisd naar Meerstad, waar ik het tot nu toe heel 

erg naar mijn zin heb. 

Ik heb jaren voor de klas gestaan op een basisschool in Ens, meestal groep 6 of 7, maar ook 

de combinaties 5/6 en 6/7 heb ik regelmatig gedaan. 

Mijn hobby's zijn, zwemmen, lezen, fietsen en gezellig met vrienden of familie wat leuks 

doen. 

Ik hoop jullie als ouders snel te ontmoeten en dat we er een mooi jaar van kunnen maken. 

Met vriendelijke groet, 

Monique Plate 

 

Mijn naam is Dianne van der Horn. Dit jaar ben ik de juf van 

groep 3-4. Omdat dit mijn eerste schooljaar is op De Kleine 

Wereld, wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Ik ben juf 

Dianne, ik ben 23 jaar en woon in Grijpskerk. Afgelopen jaren 

heb ik de studie tot juf gevolgd in Groningen. Tijdens deze 

studie heb ik aan verschillende groepen lesgegeven en ook 

mijn vriend Kevin ontmoet. Ik vind het erg leuk om paard te 

rijden en te winkelen. Op dit moment woon ik samen met mijn ouders, zusje, broertje en 

onze hond Loena. Naast een hond heb ik ook nog twee konijntjes. Ik heb er erg veel zin in 

het schooljaar, we gaan er samen een leuk, leerzaam jaar van maken. 

Beste ouders, 

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Femmy Schipper en start dit jaar bij groep 1 en 2 aan de 
Rosensteinlaan. Ik ben op school van maandag tot en met vrijdag. Ik heb voor de vakantie al 
even kennis gemaakt met de kinderen. Ik heb heel veel zin om te beginnen! 

Wilt u graag persoonlijk kennis maken of heeft u vragen? Spreek mij gerust aan op het plein. 
Mailen kan naar f.schipper@vcog.nl of via de Klasbord app. Dit is 
de GROENE app. Als u kind ziek is, graag afmelden via de Klasbord 
app. Alvast bedankt!  

Femmy Schipper 

leerkracht 1 en 2 
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Schoolreis 

Komende vrijdag, 27 augustus, gaan we met de hele school 
op schoolreis! 
We verheugen ons er heel erg op. We vertrekken om 8.45 
en zijn rond 15.45 weer terug op school. 
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen 
daar wordt voor gezorgd en natuurlijk nemen we ook wat 
lekkers mee. 
Zoals u misschien in de brief heeft kunnen lezen kan het wel handig zijn een extra setje 
kleding mee te geven wanneer het weer erg regenachtig lijkt te worden. 
 
Klasbord 

U heeft van alle leerkrachten een uitnodiging gekregen voor Klasbord. Dit is de manier voor 
ons om belangrijke dingen over school met u te delen. We willen u vragen om u zo snel 
mogelijk hiervoor aan te melden. Mocht u problemen hiermee ondervinden dan helpen wij 
u graag. We maken gebruik van een nieuwe versie waarin meer mogelijk is. Zo zullen de 
uitnodigingen voor de gesprekken op school ook via deze app gedaan worden. Het is van 
groot belang dat zoveel mogelijk ouders deze app gaan gebruiken. 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 3 september komt de schoolfotograaf op school. In verband met de corona 
maatregelen komen dit jaar alleen de kinderen op de foto die op school zitten. We hebben 
geen moment dat broers en zussen die niet bij ons op school zitten toch op de foto kunnen.  
 
Oudergesprekken 
We zijn gewend aan het begin van het jaar alle ouders uit te nodigen voor een omgekeerd 
tien minuten gesprek. U vertelt dan aan de leerkrachten over uw kind en zo leren we elkaar 
steeds beter kennen.  u krijgt hiervoor op korte termijn een uitnodiging van de leerkrachten 
 

Medezeggenschapsraad 

Dag ouders van de Kleine Wereld,  
 
De medezeggenschapsraad is met spoed op zoek naar nieuwe leden!  
Wil je betrokken worden bij beleidsplannen, processen bewaken/volgen en inzicht hebben in het 
reilen en zeilen van de school? Vind je het leuk om te adviseren, het bestuur scherp te houden en 
heb je een proactieve en kritische houding? Meld je dan aan voor 10 september via 
info@kleinewereld.nl 
We vergaderen 1 keer per 6 weken.  
Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met Gea Knoop. 
 
Groetjes,  
Monique (moeder van Max, Celebes) en Ashyra (moeder van Yessie, Rosenstein) 
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Vakantierooster en margedagen 2021-2022 voor ouders en kinderen 

Start schooljaar 23 augustus 2021 

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 31 augustus 2021 

Margedag 17 september 2021 
Margedag  8 oktober 2021 
Herfstvakantie  18- 22 oktober 2021 
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 27 oktober 
Kerstvakantie 26 december 2021- 7 januari 2022 
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 20 januari 2022 
Margedag 18 februari 2022 
Voorjaarsvakantie 21-25 februari 2022 

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 28 februari 2022 
Goede Vrijdag 15 april 2022 
Tweede Paasdag 18 april 2022 
Meivakantie 25 april – 6 mei 2022 
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 9 mei 2022 
Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 
Margedag 30 mei 2022 
Tweede Pinksterdag  6 juni 2022 
Margedag  27 juni 2022 
Zomervakantie  18 juli-22 augustus 2022 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

 
 

 


