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KOPIJ

voor ‘t Blaaike
vóór zondagavond
sturen

kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

CORONA

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

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

VOORLEZEN IN DE PEUTERGROEP

Actuele informatie komt steeds via
het Ouderportaal van Kleinerf!
VOORLEESDAGEN 2022

Prentenboek van het Jaar 2022:
‘Maar eerst ving ik een monster’
Het prentenboek Maar eerst
ving ik een monster van
auteur Tjibbe Veldkamp en
illustrator Kees de Boer staat
centraal tijdens De Nationale
Voorleesdagen 2022.
Dit prentenboek gaat over het
leukste ritueel van de dag:
voorlezen!
Daarom is het extra
toepasselijk dat bekende en
niet-bekende Nederlanders
juist uit dit prentenboek
voorlezen in de kinderopvang,
op scholen, in bibliotheken en boekhandels.
Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot
en met 5 februari 2022 verschijnt van het Prentenboek
van het Jaar een unieke mini-editie.

Prentenboek Top 10 (11)
Voorlezen is leuk en belangrijk!
Maar welk prentenboek kies je dan? Uit het overstelpende aanbod maakt een jury van jeugdbibliothecarissen
jaarlijks een selectie: de Prentenboek Top 10.
Bij elke titel van de Prentenboek Top 10
zit een tip om interactief voor te lezen en
leuke knutselopdrachten te maken.

In de peutergroep wordt op 2 en 3 februari voorgelezen
uit het prentenboek Vos gaat een stukje rijden.
Door kuilen, over stenen, wobbel-bobbel, nog een hobbel! En door plassen - spitter spatter spetter! Vos heeft
het zo naar zijn zin, hij merkt helemaal niet dat de muis
achterop springt. En de mol. En de kever ...
Een vrolijk voorleesverhaal voor kleine coureurs!

WEET JE ‘T NOG?

TROTS OP ONZE VOORLEESKAMPIOEN

DOMINO

Beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in
groepsprocessen.
Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het
steeds beter om ons niet mee te laten voeren, maar
om uit de rij te stappen.
Fides werkt met kinderen, jongeren en volwassenen aan
zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij
durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een
steeds veranderende wereld.

woensdag 9 februari
STUDIEDAG
de kinderen zijn vrij
peutergroep is gewoon open

VOORJAARSVAKANTIE
zaterdag 26 februari
tot en met
zondag 6 maart

KLEINERF SCHOOLCARNAVAL
Op vrijdag 25 februari viert
Kleinerf carnaval.
Weliswaar in de eigen
klassenbubbel, maar tóch!
De kinderen mogen verkleed
naar school komen.
Rekening houdend met de dan
geldende coronamaatregelen
wordt het vast toch weer een
dolle boel!

We hebben er nu al zin in!

Op dinsdag 18 januari werd de voorleeskampioen van
Gemert-Bakel bekend gemaakt.
Vanwege de geldende maatregelen kon de voorleeswedstrijd deze keer helaas niet georganiseerd worden in
de Eendracht. Alle 10 deelnemers keken met hun klas
naar de uitslag die via een live video-verbinding
georganiseerd werd.
De voorleeskampioen van KC Kleinerf is Lieke uit groep
7/8 en wat heeft zij het goed gedaan!
Voor de kerstvakantie hebben we een filmpje opgenomen
waarin ze voorleest. De kinderen hebben in alle stilte
zitten luisteren naar Lieke en zijn supertrots op haar!
Van de jury kreeg ze dan ook alleen maar positieve
feedback.
Helaas heeft de voorleeskampioen van een andere school
gewonnen, maar dat maakt ons niet minder trots op Lieke.
Ze heeft het onwijs goed gedaan!
En we hebben geluk, want ze zit pas in groep 7. Als ze
wil, kan ze zich volgend jaar dus weer opgeven voor de
voorleeswedstrijd van Kleinerf en het opnieuw proberen.
Lieke, je hebt heel erg mooi voorgelezen en mag
ontzettend trots zijn op jezelf!

