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Jaarboekje
OECUMENISCHE BASISSCHOOL DE KLEINE WERELD
DIRECTEUR: MARTINETTE STRIK

Beste ouders, verzorgers van de kinderen van De Kleine Wereld,

In dit jaarboekje vindt u de praktische zaken met betrekking tot onze school. De vakanties,
activiteiten, belangrijke regels en afspraken staan hierin vermeld.

Telefoonnummer school:
Onder schooltijd:
036-7670240, en bij geen gehoor: 06 29 2222 53
Emailadres school:
Emailadres:
dir.dekleinewereld@de-kleine-wereld.nl en: m.strik@de-kleine-wereld.nl
Emailadressen leerkrachten: eerste letter voornaam gevolgd door . en achternaam @de-kleinewereld.nl
Website school:
https://www.de-kleine-wereld.nl

De groepen
groep 1-2a: Juf Annemarieke
groep 1-2b: Juf Moniek
groep 3-4: Juf Romy
groep 5-6: Juf Susan
groep 7-8: Juf Lindsey en Juf Deborah

Vertrouwenscontactpersoon:
Deborah Janssen is vertrouwenscontactpersoon voor De Kleine Wereld. Ze is te bereiken via de mail:
d.janssen@de-kleine-wereld.nl Natuurlijk is ze ook aanspreekbaar en kunt u, mocht dit nodig zijn,
een afspraak met haar maken.

Veiligheidscoördinator:
Olaf Witteveen is veiligheidscoördinator. Hij regelt alles omtrent veiligheid in en om het gebouw.
Olaf onderhoudt ook de contacten met de gemeente inzake het gebouw. Olaf is samen met juf Romy
BHV-er.

Schooltijden
08.30 - 14.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
De deur gaat ’s morgens om 08.20 uur open. U mag uw kind naar binnen brengen. De lessen starten
om 8:30u, dan graag voor die tijd het lokaal verlaten.
Om 14.00 uur gaat de school uit. De kinderen gaan via de uitgang van hun lokaal naar buiten. De
ouders en kinderopvangorganisaties kunnen hun kinderen op het kleuterplein ophalen.

Het team
Het team voor schooljaar 2020-2021 bestaat uit de volgende mensen:
Directeur:
Martinette Strik
Locatieleider:
Deborah Janssen (ambulant op dinsdag)
Intern Begeleider:
Marije van Oosten, aanwezig op: maandag en donderdag
Administratie/conciërge:
Olaf Witteveen, aanwezig op: donderdag
Vakleerkracht gym
Dick Brink ( aanwezig op maandag en woensdagochtend)
Leerkracht groep 1/2A:
Annemarieke Kesimaat
Leerkracht groep 1/2B:
Moniek Gerritsen
Leerkracht groep 3/4:
Romy van Denderen
Leerkracht groep 5/6:
Susan Benning
Leerkracht groep 7/8:
Lindsey van den Brink en Deborah Janssen

Gymnastiek
Alle groepen krijgen op maandag (en de kleuters ook op woensdagochtend) gym van een
vakleerkracht. Voor schooljaar 2020-2021 is dit meester Dick. De groepen 1-2 krijgt gym in de
speelzaal van de school, apart van elkaar. De kinderen van groep 1-2 hebben geen speciale
gymkleding nodig. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen ook gym van meester Dick in de sporthal
van de Columbusschool, aan de overkant van de school, Nederlandstraat.
Gymkleding en gymschoenen (waarvan de zool niet afgeeft, dus zwarte scholen zijn niet toegestaan
en geen gymschoenen die buiten zijn gebruikt) zijn verplicht. Er mag eventueel een handdoek mee
om zich even te kunnen verfrissen.
Eten en drinken
De kinderen nemen voor ‘het tien uurtje’ eten en drinken mee. Dit kan ook een fruithapje zijn, een
liga/ koek of een boterham. Het drinken: sap of een melkproduct.
Voor de lunch wordt brood en drinken meegenomen.
Het is niet de bedoeling dat kinderen chips, snoep of priklimonade meenemen naar school.

Verjaardagen
Op school mag de verjaardag gevierd worden. Gezonde traktaties zien wij het liefst, chips mag ook.
Maak het niet te gek, houd het klein.
De leerkrachten hoeven geen aparte traktatie.
Filmen in de klas
Het zal dit jaar een aantal keer gebeuren dat er wordt gefilmd in de klas. Dit doen schoolbegeleiders
in het kader van verdere professionalisering van de leerkrachten. Leerkrachten worden gefilmd
tijdens hun werk en krijgen daar feedback op. Het kan zijn dat er dan ook wat kinderen op de film
staan. De film is voor intern gebruik en wordt na het feedback gesprek weer verwijderd.
Als u niet wilt dat uw kind wordt gefilmd kunt u ons dat laten weten.

Vakantie- en studiedagenrooster
Herfstvakantie
12 oktober 2020
Kerstvakantie
18 december 2020 om 12u
voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
studiedag

19 februari 2021 om 12u
2 april 2021
27 april 2021
3 mei 2021
5 mei 2021
13 mei 2021
24 mei 2021
9 juli 2021
14 september 2020

studiedag

20 november 2020

studiedag
studiedag

18 december 2020 uit om
12:00
27 januari 2021

studiedag

19 februari 2021 uit om 12:00

studiedag

17 maart 2021

studiedag

17 mei 2021

studiedag

18 juni 2021

studiedag

9 juli 2021

18 oktober 2020
3 januari 2021
26 februari 2021
5 april 2021
16 mei 2021
Zit in de meivakantie
Zit in de meivakantie

22 augustus 2021

