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KOPIJ

voor ‘t Blaaike
vóór zondagavond
sturen

kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

CORONA

Actuele informatie steeds
via het Ouderportaal
van Kleinerf!
VOORLEESDAGEN 2022
Op woensdag 26 januari starten de voorleesdagen!

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.
en via ouderportaal van Kleinerf
en/of via GOO Konnect.

RAPPORT / OUDERGESPREKKEN
Op vrijdag 11 februari gaat het 1e rapport van dit
schooljaar mee naar huis.
Er vinden oudergesprekken plaats naar aanleiding
van het eerste rapport in de week van 14 tot en met
18 februari en in de week van 21 tot en met 25
februari.
Of de gesprekken fysiek of digitaal zullen plaatshebben, is nu nog niet bekend. Nader bericht volgt!
Adviesgesprekken voor groep 8 staan gepland op
dinsdag 22 en woensdag 23 februari.

WEET JE ‘T NOG?

BALLON

Dit symbool gebruiken we als we het hebben over
zelfvertrouwen en opkomen voor onszelf.
We leren de kinderen zich voor te stellen een ballon
in de borst te hebben.
Wie laag scoort op de scoremeter van de ballon, mag
wel wat meer zelfvertrouwen krijgen en een beetje
meer lucht in de ballon blazen. Wie hoog scoort,
toont opvallend of stoer gedrag. Hij of zij mag dan
een beetje lucht 'uit' de ballon laten.

woensdag 9 februari
STUDIEDAG
de kinderen zijn vrij

DOWNLOAD DE
OUDERPORTAAL
APP
Ga naar de app-store
op je smartphone of
tablet en zoek op BasisOnline Ouderportaal.
Of gebruik een van de
linkjes hieronder. De
app is beschikbaar in
de Apple Store en de
Google Play Store.

FIDES LEES- & DOEBOEK

Ook als je de Ouderportaal App gebruikt,
blijft de Ouderportaal
Webportal gewoon
bereikbaar:
ouders.basisonline.nl
De inloggegevens
hiervoor zijn gelijk aan
die van de app.

Helemaal ik, een boek voor jou.
Auteur: Henk de Visser

Henk de Visser is een van de initiatiefnemers van de
Fides-methodiek.
Een lees- en doe boek voor kinderen van 9 tot 13 jaar
en anderen die het leuk en herkenbaar vinden. Voor
jongens, voor meisjes, voor vrienden, voor leerlingen,
voor doorzetters, twijfelaars, kanjers, dromers, voor
eigenwijze kinderen, voor drukke en stille kinderen,
voor kinderen met veel en met wat minder
zelfvertrouwen.
Prijs € 12,50. Te bestellen via info@fides-wbt.com

MONDKAPJES / ZELFTESTEN
Het is een dringend advies voor kinderen vanaf groep
6 om een mondkapje te dragen in de gangen van
Kleinerf. Wij willen ouders vragen om ervoor te
zorgen dat kinderen een mondkapje ter beschikking
hebben. Het kindcentrum zal zorgdragen voor
mondkapjes voor kinderen die het vergeten zijn.
Voor wat combinatiegroep 5/6 betreft, vragen we de
kinderen van groep 5 ook een mondkapje te dragen.
Het is een dringend advies voor kinderen vanaf groep
6 om twee keer per week een zelftest uit te voeren.
Wij doen hierbij een vriendelijk doch dringend beroep
op ouders om hier gehoor aan te geven.
Hiermee kunnen we sneller anticiperen als er een
mogelijke besmetting in de groep is en wellicht voorkomen we hiermee dat een groep thuis moet blijven!
Zelftesten kunnen gratis van school worden meegenomen door de kinderen.

Kinderen
zelf naar de groep
Het is een dringend advies vanuit
de overheid dat kinderen zoveel
mogelijk alleen naar het
kindcentrum komen. We begrijpen
dat dit met kleine kinderen lastig is. Kinderen van
0-4 jaar mogen door één ouder naar de opvanggroep gebracht worden. De ouder draagt een
mondkapje en houdt het afscheidsmoment kort.
Kinderen vanaf groep 1 komen zelf naar binnen,
waarbij we verzoeken om met één ouder kinderen
naar het kindcentrum te brengen en
daarna meteen weer naar huis te gaan.

