Het Kleine Wereldnieuws
April 2018
Nieuws van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
In deze nieuwsbrief geven we u informatie over de maand april. In de kalender van school
staat dat we een nieuwsbrief uitgeven over april en mei. Gezien de veelheid aan informatie die we met u delen hebben we besloten om u op donderdag 26 april de nieuwsbrief van
mei toe te mailen.
In deze uitgave leest u waar we deze maand mee aan het werk gaan:
* de mini-Roparun voor de groepen 5 t/m 8,
* het schoolvoetbaltoernooi,
* het verkeersexamen voor groep 7,
* groep 8 maakt zich op voor de IEP-eindtoets,
* onze sportdag gekoppeld aan de Koningsspelen zal voor de groepen 1-8 plaatsvinden
en er staat eind april een DKW theater op de agenda!
Een veelheid aan activiteiten waar de talenten van kinderen weer in gestimuleerd zullen
worden en waarbij we hopen u ook weer te mogen begroeten. Bij sommige activiteiten als
toeschouwer, bij andere als hulpouder. U leest er meer over in deze nieuwsbrief!
Namens het team,
Simone Wannet

Koffieochtend
Op woensdag 18 april schenken we
graag een kopje koffie of thee voor u.
We hopen dat u ‘s morgens een bezoekje brengt aan de aula, nadat u
uw zoon of dochter naar de klas hebt
gebracht.
We hopen u te ontmoeten voor een
gezellig praatje of een serieuze vraag.
De directie staat u graag te woord en
u komt er ook andere ouders tegen
om een praatje te maken.
Heel graag tot ziens dus!

Basisschool De Kleine Wereld
Bezoekadres: Newtonstraat 50 - 6533 KG Nijmegen
Postadres: Marie Curiestraat 9 - 6533 HV Nijmegen
Telefoon: 024-3553159
E-mail: school@dekleinewereldnijmegen.nl
Website school: www.dekleinewereldnijmegen.nl
Website gebouw: www.kindcampusgrootstal.nl
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Paasweekend

Het verkeersexamen in groep 7

Op vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag
en is de school gesloten. Dat geldt ook
voor maandag 2 april. Het is dan immers
de Tweede Paasdag. De kinderen kunnen
dus allemaal genieten van een lang Paasweekend. En we wensen iedereen
(nogmaals) een heel vrolijk Pasen toe.

Het verkeersexamen voor de kinderen
van groep 7 speelt zich doorgaans af in
april en mei.
Op donderdag 5 april maken de leerlingen
hun schriftelijke verkeersexamen. Ze buigen zich over een groot aantal vragen
over allerlei verkeerssituaties en hopen
dan voldoende punten te scoren om voor
dit deel van het examen te slagen. En
voor de eerste keer zullen de kinderen dit
examen doen via de computer! De kids
zijn al druk bezig met de digitale proeftoets, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op dit digitale examen.
In mei mogen ze laten zien hoe ze zich in
het echte verkeer kunnen redden. Ze
springen dan dus op de fiets voor het
praktische deel van het examen.
We wensen de groep zeveners heel veel
succes toe tijdens de voorbereiding en bij
het uitvoeren van beide examens!

MiniRoparun groepen 5-8
Ook dit jaar doen we mee met de Mini
Roparun!
Op woensdag 11 april zullen de kinderen
van de groepen 5 tot en met 8 zich opnieuw inzetten om zoveel mogelijk geld
bij elkaar te rennen voor het goede doel.
In de naam miniroparun Nijmegen zit de
naam verstopt waar het geld dat wordt
ophaald naar toe gaat, de Roparun. De
Roparun is een stichting die zijn geld
geeft aan projecten en instellingen die te
maken hebben met welzijn, onderzoek en
genezing van de ziekte kanker.
Door sponsoring van familie, vrienden en
bekenden hopen de kinderen een mooi
bedrag op te halen wat ten goede zal komen aan deze stichting. De kinderen kunnen voor de rondjes die ze gaan lopen
geld inzamelen door aan vrienden, familie
en kennissen te vragen hoeveel geld ze
per rondje willen doneren. De kinderen
kunnen dit bijhouden op een lijst die zij
krijgen.
Natuurlijk kunt u als ouders de hardlopers
hierbij aanmoedigen. Precieze starttijden
voor onze school en de verschillende
groepen weten we pas op deze woensdag
11 april.
Aanmoedigen kan dus! Kom naar de Atletiekbaan aan de Heemraadweg in Brakkenstein!
Hardlopers, heel veel plezier en succes!

De IEP-toets
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april buigen de leerlingen van groep 8 zich over
de Eindtoets. Dit jaar hebben we gekozen
voor de IEP-toets en niet voor de CITOtoets. De CITO-toets is namelijk niet
meer de enige toets waaruit scholen kunnen kiezen. Tijdens de twee dagen maken
de kinderen opdrachten op het gebied van
rekenen, taal, wereldoriëntatie en informatieverwerking.
Ook dit jaar is de afname pas in april. De
kinderen weten al naar welke school ze
gaan. De toets is daarmee een controlemiddel voor onze school en de VO school
geworden. We wensen de kinderen veel
succes en veel plezier toe. Want na het
maken van de toetsen is er altijd een gezellig programma gepland!
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De Koningsspelen/Sportdag 2018

Schoolvoetbaltoernooien

Vrijdag 20 april staat helemaal in het teken van De Koningsspelen! De Kleine Wereld Koningsspelen beloven weer heel
veel beweging, plezier en sportiviteit. Met
dit “koninklijke” gevoel kijken we vooruit
naar deze dag.
Voor de kinderen staat er een afwisselend
programma van sportieve activiteiten op
de rol.
De kinderen van de groepen 1,2 gaan
rechtstreeks naar speeltuin Brakkefort en
zijn daar volop in beweging tijdens hun
eigen Kleine Koningsspelen.
De groepen 3-8 starten gezamenlijk op de
beat van het lied “Fitlala” en krijgen vervolgens een sportief programma op maat,
bestaande uit spelletjes en clinics, onderbroken door een oergezellige picknick.
Uiteraard zal er nog nadere informatie
over deze sportieve dag verschijnen.
Bent u in de gelegenheid om te komen
helpen, laat het ons dan weten, want we
kunnen wel wat hulp gebruiken!

Op het moment van uitkomen van deze
nieuwsbrief hebben de jongens hun voetbaltoernooi net achter de rug. Op woensdag 28 maart hebben zij de wedstrijden
er al opzitten.
Op 11 april is het vervolgens de beurt aan
de meisjes om hun beste voetbalbeentje
voor te zetten. We juichen de meisjes luid
toe tijdens de wedstrijden. U toch ook?
De meisjes voetballen op de velden van
SCE (De Meeuwse Acker 2029) in Poule J.
Ze nemen het op tegen De Hazesprong
om 15.15 uur, tegen De Wingerd om
15.55 uur en tegen de NSV2 om 16.35
uur. Voor meer informatie verwijzen we
naar de website van het schoolvoetbal:
www.schoolvoetbalgelderlandzuid.nl.
We wensen het meisjesteam heel veel
succes toe bij de wedstrijden. Zet ‘m op!!!

Website
Op de website van school worden regelmatig nieuwe fotoseries gepubliceerd.
Vooral als kinderen voor een bepaalde activiteit op stap zijn geweest, worden vaak
de nodige kiekjes gemaakt.
Tevens worden bij “Tips voor kids” de
overzichten van de activiteiten in de buurt
en in Nijmegen zo goed mogelijk up to
date gehouden.
Zo is de website iedere keer weer de
moeite waard om met een bezoekje te
vereren.

Op naar het DKW-theater
Op donderdag 26 april zijn er voor de ouders van de kinderen uit de groepen
1/2C, 3 en 6 optredens tijdens het Kleine
Wereld Theater van april.
De kinderen laten vanaf 13.00 uur zien
wat zij hun ouders kunnen laten zien o
horen: een vrolijk dansje, een passend
liedje, een spannend toneelstukje of een
afwisselende playbackact. Het belooft opnieuw een bonte, boeiende afwisseling
van optredens te worden, dus!
Veel succes voor de optredende kids en
veel kijk– en luisterplezier voor de bezoekende ouders!

De april-mei-vakantie
Het jaar vliegt weer voorbij. We zijn al
weer toe aan de volgende vakantie. De
april-mei-vakantie begint dit jaar op vrijdag 27 april. Het is dan namelijk Koningsdag, en misschien komen we u wel tegen
op de altijd gezellige Koningsmarkt of de
Goffertwei. De daarop volgende twee weken zijn de kinderen ook vrij. Dus in feite
loopt de vakantie van vrijdag 27 april tot
en met vrijdag 11 mei. We zien de kinderen dus heel graag gezond en wel terug
op school op maandag 14 mei.
We kijken uit naar een fraaie, zonnige
april-meivakantie!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal uitkomen op
donderdag 26 april.
Houd u uw digitale postbus en de website
in de gaten?
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Activiteitenoverzicht Grootstal

Met vriendelijke groeten,
Team Basisschool De Kleine Wereld

