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KLEINERF, De Mortel

VOORLEESWEDSTRIJD
Al ruimschoots voor de herfstvakantie zijn op Kleinerf de
voorrondes begonnen van de Nationale Voorleeswedstrijd.
In het fotoalbum op het Ouderportaal staan kiekjes van de
kinderen die al voorgelezen hebben. Het rijtje werd nagenoeg dagelijks aangevuld!
Vanuit de grote voorleesstoel, recht tegenover de drukbezette tribunetrap met kinderen, lezen de kandidaten voor
het nationaal kampioenschap met verve hun gekozen
boekfragment voor.
Je moet het maar durven, zo alleen voor al die kinderen
van groep 4 tot en met 8, die nieuwsgierig naar je kijken
en je voorleesbeurt beluisteren!
Met zijn allen zijn ze concurrenten van elkaar om het
schoolkampioenschap van Kleinerf. Daarna volgt
misschien de strijd in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert
om het regionaal kampioenschap en wellicht volgt de titel
Noord-Brabants voorleeskampioen…

Wij wensen alle durfallen veel succes!

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:
Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.
en via Basisonline ouderportaal
en/of via GOO Konnect.
woensdag 3 november
woensdag 10 november

CORONA

Actuele informatie steeds via het
Ouderportaal van Kleinerf!
DE SINT IS IN AANTOCHT
Op zondag 21 november brengt Sinterklaas zijn jaarlijkse bezoek aan De Mortel. Na een jaartje zonder
intocht kan de goedheiligman samen met zijn Pieten
dit jaar weer door De Mortel rijden.
De intocht start om 13.00 uur bij de kruising VraantBakelseweg en vervolgt zijn route via: Bakelseweg De Smagt - Pastoor v.d. Eindestraat - Abtshof - Pastoor v.d. Eindestraat - Kastanjelaan - Sint Anthoniusstraat - Koolhof - Leijgraafhof - Welpenheuvel Vossenheuvel - Renseweg - Sint Antoniusstraat.
Na de rondrit hervat de Sint zijn programma in het
Anker. De opzet in het Anker zal iets anders lopen
dan voorheen. Sint en Piet zullen in het café de
kinderen in groepjes ontvangen. In de tussentijd kan
de rest van de kinderen in de zaal spelletjes spelen
met de Pieten. De kinderen zullen van jong naar oud
naar Sint en Piet gaan. Beginnend met de kleuters; en
daarna per klas/juffrouw.
Daarna vervolgen de Sint en zijn Pieten hun reis.

KOPIJ

voor ‘t Blaaike
graag vóór zondagavond
sturen naar
kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

LUIZENCONTROLE
NATIONALE BOOMFEESTDAG

BERICHT IN VERBAND MET
MOGELIJKE TEKORT
MEDEWERKERS
De herfst is weer in het land, de ‘r’ zit in de maand.
Een vaak gezellige periode, met de feestdagen op
komst en knutselactiviteiten met de kinderen. Maar
ook de maanden waarin een verkoudheid of griep
eerder de kop op steekt.
Als een leerkracht of pedagogisch medewerker om
deze of een andere reden uitvalt, doen we natuurlijk
ons uiterste best om vervanging te regelen. Je weet
waarschijnlijk wel dat er momenteel in heel Nederland
een tekort is aan leerkrachten en pedagogisch
medewerkers en dus ook invallers. Het aantal invallers
in de vervangerspool van GOO is dan ook behoorlijk
krap. Maar daar staat tegenover dat we dankzij extra
gelden voor onderwijs (NPO-middelen die bedoeld
zijn om corona-achterstanden in te halen) nu meer
ondersteuning in de groepen hebben.
Mocht het zo zijn dat een leerkracht of pedagogisch
medewerker ziek is en wij geen vervanging kunnen
vinden dan doen wij onze uiterste best om peuterwerk,
BSO en onderwijs aan de kinderen van zijn/haar groep
zo goed mogelijk te blijven verzorgen. Natuurlijk laten
we het je - zo snel mogelijk - via Ouderportaal of
Konnect weten als er geen vervanger beschikbaar is
en op welke manier wij het oplossen.

NATIONALE BOOMFEESTDAG
De Nationale Boomfeestdag 2021 werd verplaatst van
17 maart naar 10 november. Vorig jaar werd de viering
in verband met corona ook al twee keer uitgesteld en de
aanhoudende pandemie maakte uitstel opnieuw onontkoombaar.
Het planten van struiken en bomen door de scholen
hoeft niet per se op dezelfde dag te gebeuren.
Wanneer en waar groep 7-8 van Kleinerf boompjes en
struiken gaan planten is nu nog niet bekend.
De Gemeente Gemert-Bakel moet hierover
nog uitsluitsel geven.

We blijven op zoek naar invalkrachten,
leerkrachten en pedagogisch medewerkers
voor onze stichting.
Weet of ken jij iemand? Of heb je een tip?
Laat het dan weten aan Helmi Maas, coördinator van
de vervangerspool: helmi.maas@stichtinggoo.nl
of 088-0088500.
Met vriendelijke groet,

WEET JE HET
NOG?

Karin van den Berkmortel.

SINTERKLAASKRANT
Een dezer dagen valt op Kleinerf de actuele
Sinterklaaskrant van het Kasteel van Sinterklaas
in Helmond op de mat.

100 %

In de natuur is er
niets voor niets.
Ik ook niet, want ik
ben deel van die
natuur…dus ben ik
goed zoals ik ben…
gewoon… omdat ik er ben!
We accepteren wie we zijn en hoe we zijn en dat laten
we ook zien. We zijn goed zoals we zijn.
Hij komt, hij komt…. hij komt toch wel?

Jeugdprins & Jeugdprinses
ver schijning

Wanneer: Op zondag 14 november
Aanvang: 14.30 uur
Waar: Café/zaal ’t Anker

Ben je ook zo benieuwd wie de jeugdprins en jeugdprinses
van de Krulstarte worden??
Kom dan kijken naar onze jeugdverschijning.
Wij hopen jullie allemaal te zien. Samen met jullie gaan we op
expeditie Krulstart. Wie zou dit spannende spel gaan winnen???
Wij moeten ons houden aan de coronaregels. Bij aanvang wordt uw QR code gescand.

Ben je ook zo benieuwd?

