JUNI 2018 - NUMMER 8

Algemeen
KALENDER
28-05 OR-vergadering
31-05 Inspectiebezoek op locatie Loeswijk
31-05 Kinderen in de middag 12.30 uur schoolvrij
01-06 Musicaldag afscheid Meneer Jos (kinderen de hele dag op school)
01-06 Optreden van de kinderen in sportzaal De Weijer 15.30 – 16.45 uur
06-06 Studiedag leerlingen vrij
08-06 Talentenshow Loc. Lucia
08-06 Afscheidsreceptie meneer Jos
09-06 ‘Samenloop voor hoop’ Geldrop
13-06 Buitenspeeldag
15-06 Suikerfeest
15-06 Pitpop optreden Puur Sang Mierlo
15-06 OR-vergadering
17-06 Vaderdag
18-06 Musical groep 8
20-06 Rapport
21-06 Doorschuifochtend
25-06 Schoolkamp groep 8
25-06 / 29-06 Ouder-kindgesprekken
26-06 MR-vergadering

HULPOUDERS
Zoals iedereen inmiddels al wel heeft vernomen, wordt vrijdag 1 juni aanstaande het afscheid van
meester Jos gevierd. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang! Echter kan deze dag niet
georganiseerd worden zonder de benodigde hulp. Wij zoeken daarom voor deze dag nog dringend op
zoek naar hulpouders, die leerkrachten en organisatie willen ondersteunen bij onder andere
knutselworkshops, schminken, kinderen aankleden, etc. We hebben gedurende de hele dag hulp
nodig, dus mocht u slechts enkele uren kunnen helpen. Ook daar zijn we al heel erg mee geholpen!
Wanneer u deze dag kunt komen helpen, horen wij dat graag! Het opgeven hiervoor kan bij de eigen
leerkracht van uw kind. Het is fijn als u in het berichtje aangeeft welke tijden u kunt helpen. Alvast
bedankt!

EINDRESULTATEN GROEP 8
Met grote trots kunnen we vertellen dat de groepen 8 op beide locaties ruim boven het landelijk
gemiddelde hebben gepresteerd op de landelijke CITO-toets.
We zijn natuurlijk heel blij voor de kinderen die met gemotiveerd werken dit hebben bereikt. Maar ook
zijn we blij met de inzet van onze groep 8 leerkrachten én de leerkrachten van alle daaraan
voorafgaande jaren die dit resultaat mee mogelijk hebben gemaakt.

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

18-05 Jan van Bijsterveld
20-05 Damian van Stiphout
28-05 Tijs Coolen
28-05 Hailey van Rooij
07-06 Eva Knoops
12-06 Limar Zino
14-06 Jasper Tielen
17-06 Indy van de Mortel
19-06 Teun van der Zanden
20-06 Suze van den Broek
21-06 Maikel van Zelst
22-06 Enna Sipos
23-06 Mirthe Kartadi
24-06 Djem Smulders
28-06 Kaily Ketelaars
29-06 jessie Naus

18-05 Milou van Impelen
18-05 Hidde Jongen
18-05 Eline Smulders
18-06 Sem Steinmann
19-05 Renske Chatrou
22-05 Pim van den Boogaard
22-05Abigael Samuel Mengetab
27-05 Fleur Rutten
27-05 Thijs Swinkels
29-05 Sophie Dekkers
30-05 Isha Janssen
01-06 Aouk van Harsel
02-06 Julia Christianen
05-06 Lenny van de Kerkhof
06-06 Fenneke Willems
07-06 Amber van Dijk

10-06 Sven Rutten
11-06 Audrey v.d. Linden
14-06 Lynn Struijk
15-06 Jayden van Haaren
16-06 Mees van Os
18-06 Lisa Font Freide
24-06 Eva-Liza v.d. Mosselaar
25-06 Isa van Dijk
25-06 Cato Havekes
26-06 Lina El-Azouzi
27-06 Esmée Manders
29-06 Anna Christianen
29-06 Ashley Kuijpers
30-06 Kelsey de Groot

VERRASSINGSDAG
14 mei stond er een gezellige dag gepland!!!! Met de bus op reis.
Groep 1 t/m 4 gingen naar Dippie doe en groep 5 t/m 7 gingen naar Toverland.
Wat was het heerlijk we hebben met z'n allen zo genoten. Het was heerlijk weer niet te warm.
In Dippie doe konden de kinderen heerlijk zelf aan de gang.
Overal mochten ze in en zo vaak als ze wilden.
Om twaalf uur even een "break" boterhammen moesten ook gegeten worden. Dit ging in een rap
tempo want je zal maar speeltijd missen vandaag!!!!

's Middags ook nog een heerlijk ijsje en om drie uur gingen we weer richting school. Moe maar zeer
voldaan.
Het was een dag die we zo nog een keer willen overdoen. Geen ongelukjes, geen gemopper, geen
ruzie..................alleen maar gezelligheid. Wat wil je nog meer??

BUITENSPEELDAG
Woensdag 13 juni a.s. is de jaarlijkse buitenspeeldag!
Dit jaar zal de Santheuvel gedeeltelijk worden afgezet,
zodat alle kinderen van Puur Sang hier op de weg
buiten kunnen spelen!
Om op straat te kunnen spelen mogen de kinderen
deze dag zelf speelgoed meebrengen. Hierbij kan
gedacht worden aan skeelers, steps, skelters, springtouwen, stoepkrijt, badmintonrackets, etc.
Er mogen GEEN voetballen mee worden gebracht.
De kinderen van locatie Loeswijk gaan te voet naar de Santheuvel. Het is wenselijk dat de kinderen van
locatie Loeswijk iets mee brengen wat ze makkelijk mee kunnen dragen in een rugzak of tas.
De kinderen gaan deze ochtend in groepen buiten spelen. Het programma is als volgt:
Locatie: Santheuvel bij locatie Lucia
Buitenspelen van 8.30 - 10.15 uur:

Groep 4/5, Groep 6/7
locatie Loeswijk
Groepen A en C
locatie Lucia

Gezamenlijk wisselmoment om 10.15 uur.
Buitenspelen van 10.30 - 12.15 uur:
locatie Loeswijk

Groep 1/2, Groep 3 en Groep 8
Groepen B locatie Lucia

Wij zijn nog op zoek naar een aantal ouders die deze ochtend willen helpen om de Buitenspeeldag te
begeleiden. Bij de wegafzetting zullen hekken geplaatst worden, waar toezicht van ouders noodzakelijk
is. Tevens zoeken we hulp voor het schenken van ranja, etc.

We hopen genoeg ouders te vinden om ons te helpen, zodat we slechts beperkt een beroep doen op
uw tijd. We zoeken daarom ouders voor tijdsbestek van 8.30 uur tot ca. 10.15 uur en we zoeken een
groep ouders die ons willen helpen van 10.15 uur tot 12.15 uur.
U kunt zich aanmelden om te komen helpen bij juffrouw Eline (Loeswijk) of juffrouw Yvonne (Lucia).
Natuurlijk bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
Met vriendelijke groet,
De verkeerscommissie

UITNODIGING AFSCHEIDSFEEST MENEER JOS

U bent van harte welkom om het Onderwijsfeest van Jos samen met hem, de kinderen en het team te
vieren tijdens een dansvoorstelling van alle kinderen van de school in sporthal de Weijer!
De voorstelling vindt plaats op vrijdag 1 juni om 15.30 uur.
De zaal gaat open vanaf 15.20 uur en we vragen u om plaats te nemen op de grote blauwe tribune of
de extra tribunes aan de zijkant.
Na afloop wordt u gevraagd om buiten op de kinderen te wachten. Zij zullen met de
leerkracht/begeleider naar buiten komen, waarna het weekend kan beginnen.
Tot vrijdag!

HITTE PROTOCOL (SAMENVATTING)
•
•
•
•
•

We zorgen dat de kinderen eenvoudig toegang hebben tot schoon water en plannen extra
drinkmomenten. Het is belangrijk om te drinken voordat je dorst hebt.
We vragen u elke dag een extra beker mee te geven voor het drinken van water. Een eigen
duidelijk herkenbare beker, liefst met naam i.v.m. de kosten en het milieu.
We laten de kinderen niet te lang in de zon spelen en vragen u de kinderen ‘s morgens in te
smeren met zonnebrandcrème.
Verder adviseren wij voor het buitenspelen een petje mee te geven.
Graag horen we van u als uw kind allergisch is voor zonnecrème.

PITPOP 2018
Op vrijdagavond 15 juni is het weer Pitpop.
Een speciaal jaar want dit jaar bestaat Pitpop 10 jaar!
De groepen 1/2 t/m 8 doen dit jaar mee en zijn al volop aan het oefenen.
Die avond mogen ze met een echte band hun lied ten gehore brengen.
Een super ervaring voor de kinderen!
Verder gaan we net als vorig jaar uiteraard van tevoren een keer oefenen met de band.
Dit zal op woensdagmiddag 13 juni plaatsvinden (Zie brief voor alle data en tijden)
U komt toch zeker ook? Wij hebben er super veel zin in!

TIJDIG AANMELDEN 4 JARIGEN
Wij maken u er graag op attent dat het belangrijk is om kinderen die het komende schooljaar 4 jaar
worden z.s.m. aan te melden. Dit is voor ons erg belangrijk i.v.m. de voorbereidingen die nodig zijn om
tijdig voldoende leerkrachten beschikbaar te hebben.

De WonderWereld
Nieuws van de Wonderwereld
Media beleid
Binnen De Kleine wereld wordt gewerkt met een online ouderportaal Konnect ten behoeve van de
administratie en communicatie met ouders.
Een gevolg hiervan is dat digitale media volop beschikbaar zijn op de groepen, door de tablets die
hiervoor zijn aangeschaft. Deze tablets worden momenteel alleen gebruikt door de pedagogisch
medewerkers, maar zouden ook een rol kunnen spelen bij de activiteiten met kinderen. De Kleine
Wereld is zich bewust van het belang van mediaopvoeding en het (voorbeeld)rol die onze pedagogisch
medewerkers hierin hebben. De Kleine Wereld is in najaar 2017, onder begeleiding van Sardes, gestart
met het ontwikkelen van een conceptvisie op mediaopvoeding.
Een werkgroep bestaande uit pedagogisch medewerkers,
vestigingsmanagers en directie is hier na een inspiratiesessie
enthousiast mee aan de slag gegaan. Graag komt De Kleine
Wereld tot een definitie visie op media die ook gedragen wordt
door oudervertegenwoordigers. Daarom worden leden van
verschillende oudercommissies uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst om feedback te kunnen geven op de
kaders. Ook de oudercommissie van de Wonderwereld zal hier
bij aanwezig zijn en zo ook een bijdrage leveren aan een
definitieve visie op mediaopvoeding.

Eet Smakelijk
Inmiddels is bij de dagopvang en BSO het thema “Eet Smakelijk” volop aan de gang. De groepen zijn
aangekleed en ingericht binnen dit thema. De baby’s zijn verschillende soorten fruit aan het proeven
en wandelen regelmatig naar de kippen om ze te gaan voeren. De peuters hebben een echte moestuin
binnen, en kunnen in de speelkeuken eten bereiden en het later opdienen in het restaurant. Verder
hebben enkele peuters en BSO kinderen een bezoek gebracht bij een echte moestuin. Als afsluiting van
dit thema is er op vrijdag 8 juni een Wonderwereld Barbecue voor alle ouders en kinderen. We kijken
uit naar een gezellige barbecue waarbij alle ouders en kinderen verdeeld over het schoolplein op hun
kleedje genieten van het heerlijke eten.
Modderdag
Op donderdag 28 juni is onze jaarlijkse modderdag. De kleuterklassen, dagopvang, peuterwereld en
BSO doen hier gezamenlijk aan mee. Ze zijn volop bezig met het organiseren van het programma, een
ding is zeker dat wordt kliederen!

Peuterwereld
Aangezien de peuterwereld tijdens de zomervakantie gesloten is zijn zij al naar de zomervakantie aan
het werken met hun programma. Het thema is: “Puk gaat op vakantie”. De groep is helemaal
aangekleed in zomerse sferen en de kinderen zijn als activiteit hun koffertjes aan het vullen. Het jaar
wordt weer afgesloten met een gezamenlijk uitje voor alle kinderen van de peuterwereld, Joke en
Marca zijn volop bezig met de voorbereidingen van het uitje.
Gezocht: Leden voor oudercommissie
Meebeslissen voor de peuterwereld? Wij zijn voor de peuterwereld op zoek naar een
vertegenwoordiger voor in de oudercommissie. Het doel van de oudercommissie is om samen de
belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. We zijn op zoek naar enthousiaste
ouders die:
-

Mee willen praten en beslissen

-

De kwaliteit positief willen beïnvloeden

-

Willen samen werken met andere ouders

Als u zich wilt aanmelden of meer wilt weten dan kunt u een mail sturen naar
karin@dekleinewereld.org

