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Kinderen die naar De Kleine Wereld gaan,
leren in de grote wereld op eigen benen staan.
Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van De Kleine Wereld,
U kreeg reeds bericht over mijn komst als vervanger van Ellen IJsseldijk. Ik heet Marco König
en werk als interim-directeur in het primair onderwijs. Bij De Kleine Wereld blijf ik totdat
Ellen weer terugkomt. Wekelijks ben ik op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig (maar
afhankelijk van planningen kunnen er incidenteel verschuivingen van werkdagen zijn). U kunt
mij zowel telefonisch (op school 0571-272284) als per mail (m.konig@skbg.nl) bereiken. Dus
met vragen, opmerkingen, ideeën of wat dan ook… bel of mail.
Deze week heb ik trouwens met jullie kinderen mogen kennismaken en dat was tamelijk
ontwapenend. Want naast leuke vragen en opmerkingen (“Wat is je lievelingsdier?”; “Hoe
heet je moeder?”; “De directeur hangt toch de toiletrollen op?”; “47? Je ziet er niet zo oud
uit.” - lekker dan - en nog veel meer), leerde ik ook al over jullie thuissituaties. Dus geloof
me… we kennen elkaar al een beetje. Helaas zullen we elkaar binnen de schoolmuren niet zo
snel spontaan tegen komen, want u mag d’r niet in. Maar wellicht buiten een keer. Lijkt me
in elk geval leuk.
Ik kijk terug op een erg leuke eerste week.
Marco
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Kanjers!
Meester Chris, meester Jeroen en meester Rik hebben licentie A behaald
voor het geven van Kanjertrainingslessen. Alle leerkrachten van het team
zijn nu gecertificeerd. Fijn dat in alle groepen prachtige lessen gegeven
worden voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Aanmelden broertjes/zusjes
Om goed zicht te krijgen op het aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 zou het
fijn zijn als u wij tijdig het aanmeldingsformulier ontvangen van de broertjes/zusjes van onze
leerlingen die in dat schooljaar gaan instromen. Via Heleen heeft u deze week al een
aanmeldingsformulier ontvangen. Mochten er in uw kennissenkring nog peuters zijn, geef dan
vooral door dat we graag een rondleiding door onze school verzorgen.

Groepsvorming in de les bewegingsonderwijs
Aan het begin van het schooljaar is
groepsvorming binnen elke groep één van de
aandachtspunten, ook als de groep al jaren
bij elkaar in de klas zit. In de groep wordt hier
met Kanjertraining, Klasse(n)Kracht en de
gouden weken aandacht aan besteed. Dit
jaar is er tijdens de lessen
bewegingsonderwijs ook aandacht besteed
aan dit belangrijke proces! De eerste 3 lessen
stonden in het teken van groepsvorming.
Hiervoor is een combinatie van groene spelen
en kanjer spelen gedaan. Aan iedere activiteit
werd een waarde verbonden. Zo ging het
ander andere over: leren van elkaar, ruimte
geven aan elkaar en samenwerken met
elkaar. Waardes die, misschien juist wel
extra, in de gymzaal van belang zijn.

Kleding en schoenen in de gymzaal
Kinderen groeien snel. Wilt u samen met uw kind controleren of de gymkleding nog de juiste
maat heeft? Dit geldt ook voor de gymschoenen. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet in
de mogelijkheid bent direct (nieuwe) passende schoenen of kleding mee geven in de gymtas.
Uw kind kan dan ook gerust één of twee keer meedoen zonder schoenen, maar om
verschillende veiligheids- en hygiëneredenen kunnen wij dit niet te vaak toelaten. Mocht het
om een reden toch voorkomen dat het langer duurt, dan horen wij dat graag.

Verkeersveiligheid
Wat een bedrijvigheid in de Michiel de Ruyterstraat. We zullen ons allemaal even moeten
aanpassen, maar we gaan ervan uit dat er straks een veiligere situatie gaat ontstaan!
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Even voorstellen
Ik ben Susan Penninkhof en ik loop sinds de start van dit schooljaar stage in groep 7.
Het was tijd voor wat anders, dus ben ik vorig jaar september
gestart met de verkorte Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo)
bij Saxion. Afgelopen jaar heb ik stagegelopen in groep 4a en
groep 1/2a op de Martinusschool in Twello. Dit jaar dus op de
school waar ook mijn dochters op hebben gezeten!
Een aantal ouders kennen mij daar nog van, aan de anderen stel
ik me even voor. Ik ben 48 jaar en ik woon samen met mijn man
Wijnand Groot Koerkamp en mijn drie dochters in Twello. Guusje
(bijna 16), Cato (14) en Pien (12) zitten op de KSG in Apeldoorn.
Mijn hobby’s zijn koken, lezen en tennis. Daarnaast ga ik er graag
op uit met mijn gezin, onze families en vrienden.
Op donderdag en vrijdag sta ik in de klas. Ondertussen zijn we al
zes weken onderweg en heb ik de kinderen een beetje leren kennen. Mijn eerste indruk is
heel positief: het is een hardwerkende, gezellige groep!
Voor mij persoonlijk is het erg leuk om nu in een andere rol op school rond te lopen. Ik heb
veel zin in dit schooljaar!
Bijlagen
In bijlage 1 is een flyer van het inloopspreekuur jeugdgezondheid opgenomen.

Herinnering: beeldgebruik voorkeuren in Social Schools
Denkt u eraan om uw voorkeur in te stellen?

Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober t/m zondag 25 oktober is het herfstvakantie!

Met vriendelijke groet,
Team De Kleine Wereld
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