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VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Over zes weken begint de zomervakantie. Voor 

ons op vrijdagmiddag 8 juli om 12:00 uur. Nu 

krijg ik van veel ouders het verzoek om eerder 

met vakantie te mogen gaan. Ofschoon ik dat 

begrijp; twee jaar corona, dure vliegtickets, 

wachttijden bij de boot, samen met de buurman 

vertrekken, … Het zijn helaas geen redenen die ik 

kan opgeven bij de afdeling leerplicht van Den 

Haag. Ik ben aan strenge regels gebonden. Ook 

binnen de 10 dagen waarover ikzelf ga. Die regels 

staan op het internet. 

Link: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-

stad/onderwijs-en-studeren/verlof-van-school-

aanvragen.htm 

 

Mijn boodschap; lees alstublieft voordat u met mij 

een afspraak maakt wat de regels precies 

inhouden. 

  

Op dit moment zijn wij druk bezig met het 

voorbereiden op het volgend schooljaar. Helaas 

moeten wij afscheid nemen van juffrouw Noortje. 

Juffrouw Noortje is eigenlijk al een tijd geleden 

verhuist naar Noord-Brabant. De afstand tussen 

de school en de plaats waar zij gaat wonen is te 

groot om bij ons te blijven werken. Natuurlijk 

vinden wij (en de kinderen) dit erg jammer. In de 

eerste plaats, omdat juffrouw Noortje een hele 

fijne juf is. Ten tweede, omdat in deze tijd het 

onmogelijk is om nog leerkrachten te vinden door 

het enorme lerarentekort in Den Haag. Wij 

werven op dit moment wel meer 

leraarondersteuners om de school volgend jaar 

door te kunnen laten draaien, maar het wordt 

steeds moeilijker. 

  

Wij houden u op de hoogte. 

 

 

 

Hartelijke groet, 

  

Henry Kops 

Directeur De Kleine Wereld 

 

 

 
 
 

NIEUWS VOOR DE OUDERS 

Succes: Ouder en kind voetbal! 

Iedere week is de training op woensdag weer 

superleuk. De kinderen en hun ouders vinden het 

erg gezellig om samen de oefeningen te doen. De 

les wordt afgesloten met een potje voetbal. De 

ouders doen lekker mee en iedereen gaat met een 

glimlach naar huis. Goed voor de kinderen en de 

ouders. 

 

Hockey voor moeders 

We hebben een hele leuke trainster gevonden. 

Iedere vrijdag komt zij training geven in de 

Sporttuin. Van 9:00 - 10:00 staat zij klaar en 

verzint zij leuke oefeningen en een spel. Het is 

voor dames die deze leuke sport willen proberen. 

Komt u ook? 

 

Chips snoep en ander suikergoed 

Wat een lieve ouders hebben we toch in Moerwijk. 

Kinderen krijgen gewoon een zak chips om 15:30 

na schooltijd. Dat is lief bedoeld, maar ongezond. 

Zeker als je om 18:00 uur weer warm gaat eten. 

Dan zitten al die suikers nog in je bloed en groeit 

je buik iedere dag een beetje te veel. Beter kunt u 

een banaan, appel en een flesje water geven, 

want daar zitten vezels in. Chips kunt u beter tot 

het weekend bewaren en dan samen opeten. 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Bezoek aan de ijssalon 

Bij de kleuters is het laatste thema van dit 

schooljaar gestart. In groep 1c is een ijscokar 

gemaakt en we mochten bij ijssalon Dolomiti een 

kijkje nemen achter de schermen. Zo hebben we 

gezien hoe ijs wordt gemaakt en wat er allemaal 

in het ijs zit. Als afsluiting kregen we een ijsje.  

Dat was nog eens een leuk en lekker uitje         
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Nieuws uit groep 1/2e 

Eindelijk was het dan zover! Groep 2e ging op 

schoolreis naar Plaswijckpark. Het ritje met de 

bus was al een hele belevenis. Helaas zat het 

weer niet helemaal mee maar gelukkig hebben we 

bijna overal kunnen spelen. We hebben lekker 

patatjes gegeten en de dag afgesloten met een 

ijsje. Het was een hele leuke, super gezellige en 

vooral geslaagde dag,  

Groep 3a in Blijdorp!  

Vorige week zijn wij voor het eerst sinds een 

lange tijd weer op schoolreis gegaan! En wat was 

dat een topdag! Wij hebben de hele dag 

doorgebracht in Diergaarde Blijdorp en hebben, 

ondanks het slechte weer, echt genoten van alle 

mooie dieren die we hebben gezien! Naast de 

mooie dieren hebben we ook heerlijk gespeeld in 

de grote speeltuin. En om de dag af te sluiten, 

kregen we ook nog een lekker ijsje! Aan het eind 

van de dag waren we allemaal heel moe, maar 

kijken wel terug op een super schoolreisje!   

 

 

 

 

 

Groep 5b naar Blijdorp 

Wat was het fijn om weer op schoolreis te kunnen 

gaan. Ondanks de buien af en toe hebben de 

kinderen genoten van de dag. Zij hebben veel 

gezien en geleerd over de dieren in de dierentuin. 

De kinderen hadden allemaal een plattegrond van 

Blijdorp bij zich. Veel talenten gezien die een 

plattegrond goed kunnen lezen en gebruiken. Zo 

hebben we de meeste dieren kunnen bezoeken. 

We hebben geluncht bij het speeltuintje en 

natuurlijk hebben we nog even in het speeltuintje 

gespeeld. De kinderen konden ook nog even 

genieten van een ijsje. De tijd is veel te snel 

gegaan. Inmiddels hebben alle kinderen een 

terugkom kaartje gekregen voor nog een keer een 

gezellig uitje naar Blijdorp. Na zo’n leuke dag 

waren de kinderen de rest van de week vrij.  Nu 

weer terug op school en er moet weer hard 

gewerkt worden.  
 

 
 

 

 
 

De muurkranten van groep 6a 

Groep 6a heeft in tweetallen heel hard gewerkt 

aan een eigen muurkrant. Het gaat over de 

Tweede Wereldoorlog. De kinderen konden kiezen 

uit verschillende onderwerpen. De meeste 

kinderen wisten al snel waar ze het over wilden 

hebben. Sommige tweetallen zijn er nog druk mee 

bezig. Ze vinden het heel leuk en leerzaam. Ze 

zijn zich heel erg aan het verdiepen in het 

onderwerp. Als ze moeten stoppen willen ze nog 

doorwerken. 

Geschreven door Sarah en Hajar uit groep 6a 
 
 


