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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.

BOEKENWEEK VERPLAATST

Actuele informatie steeds via
het Ouderportaal van Kleinerf!
PAUZES: BUITEN SPELEN
De nieuw afgekondigde regels van Stichting GOO laten
het verplicht buiten spelen in de eigen klassenbubbel los.
Dat wil zeggen dat er weer voor alle groepen tegelijk een
ochtend- en middagpauze zal kunnen zijn.
Binnen in het kindcentrum blijven de bubbels
gehandhaafd. Daarbij kan er wel gekozen worden voor
het vormen van één bubbel met 2 gelijknamige groepen:
bijvoorbeeld de kleutergroepen.
Binnen de school dragen de kinderen van groep 6 tot en
met 8 buiten het eigen klaslokaal een mondkapje, dat ze
van thuis meebrengen.

Ondanks de versoepelingen wordt de Boekenweek
2022 een maand verzet: deze vindt dit jaar daarom
plaats van 9 tot en met 18 april. De Boekenweek
eindigt dit jaar niet op de traditionele zondag, maar op
maandag Tweede Paasdag. Stichting CPNB neemt dit
besluit in het licht van de huidige coronamaatregelen,
waarbij slechts een beperkt aantal bezoekers per
vierkante meter is toegestaan en evenementen nog niet
mogelijk zijn. De Boekenweek is pas echt een feest
voor de lezer als de boekhandel en bibliotheek weer
volledig open zijn en op volle sterkte, meent de CPNB.

KLEINERF SCHOOLCARNAVAL
Op vrijdag 25 februari viert
Kleinerf carnaval.
De kinderen mogen verkleed
naar school komen.
We verwachten tegen die
tijd enige versoepelingen
vanuit de overheid.
Een schoolbrede polonaise
binnen zit er dan wel niet in,
maar er wordt gezorgd voor
plezierige, onbezorgde en
carnavaleske momenten.
De school is om
12.30 uur uit.

We hebben er
nu al zin in!

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

VOORJAARSVAKANTIE
zaterdag 26 februari
tot en met
zondag 6 maart

WEET JE ‘T NOG?

OKEE-OJEE

RAPPORT NUMMER EEN
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.
De gesprekken zullen online plaatshebben.
Ouders ontvangen vanaf 7 februari een uitnodiging via
het Kleinerf ouderportaal.

Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken.
Door “ojee en oké gedachten” te herkennen, krijgen
we inzicht in ons gedrag. We leren hierdoor anders te
handelen en daarmee de (vaak) irreële angsten en
onzekerheden positief om te buigen.

WERKTUIG
Op woensdag 23 februari
bezoekt groep 7-8 de
voorstelling Werktuig in Cultuurhuis De
Eendracht in Gemert.

Werktuig is een mysterieuze en speelse verteltheatervoorstelling over vriendschap, fantasie, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. Twee spelers vertellen
een verhaal, dat zij muzikaal begeleiden met geluiden
van gereedschappen.
Het verhaal is geïnspireerd op het nummer What’s he
building in there van Tom Waits.

TELEFOONNUMMER
Ons bereiken de laatste tijd klachten over de
telefonische bereikbaarheid van Kleinerf.
Via Google vind je niet altijd het juiste
nummer.
Ons algemene telefoonnummer is:
0492 390210
Peuteropvang en bso Kleinerf: 088-0088583
Inschrijven voor de peuteropvang of de bso kan via
het servicekantoor van Stichting GOO: 088-0088560

De adviesgesprekken voor groep 8 staan gepland op
dinsdag 22 en woensdag 23 februari.
Ouders én kind worden uitgenodigd via het ouderportaal.
Ook deze gesprekken gaan digitaal verlopen.

AANMELDEN VOOR SCHOOL
Wordt jouw kind in de periode
van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 vier jaar? Dan kun je
hem of haar al aanmelden voor
de basisschool van kindcentrum
Kleinerf.
Doe dit voor 1 april, zodat onze
school tijdig een goede groepsindeling kan maken. Je vindt
het inschrijfformulier hier.
Liever eerst nog eens een kijkje nemen op Kleinerf?
Dat kan natuurlijk ook. Rekening houdend met de actuele
maatregelen. Onze medewerkers vertellen je tijdens een
rondleiding graag alles over de school.
Neem hiervoor contact op met Kleinerf via
kleinerf.info@stichtinggoo.nl
of bel naar 0492-390210.

