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BOOMFEESTDAG GROEP 8
De gemeente Gemert-Bakel nodigde groep 8 uit om op 14
maart in De Mortel bomen en struiken te
planten, samen met de mensen van de afdeling
gemeentewerken. Foto’s: ouderportaal groep 8
Elke planter kreeg als herinnering een boompje om thuis
te planten met een bedankje daaraan bevestigd.

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.
en via ouderportaal van Kleinerf
en/of via GOO Konnect.
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De studiedagen staan nog niet in deze lijst.
Deze data komen aan het einde van dit schooljaar.

Week van de Lentekriebels
21 tot en met 25 maart
woensdag 30 maart

STUDIEDAG

Stichting GOO - breed
De kinderen zijn die dag vrij.

Paasviering
Kleinerf
donderdag 14 april
Tweede Paasdag:
vrij
maandag 18 april

Danstheater Koning van Karton
groepen 1-2
donderdag 31 maart

Groep 8 maakt de IEP-eindtoets
woensdag 20 en donderdag 21 april

Nieuwe kindcentrumleider Kleinerf
Marlon van Asten-Klaasen
per 1 april

KONINGSSPELEN 2022
vrijdag 22 april

CORONA
Actuele informatie steeds via het
Ouderportaal van Kleinerf of GOO Konnect!

NET ALS IN DE FILM
Op zoek naar een leuke start van de meivakantie?
Op zondag 24 april organiseert Harmonie Excelsior
een korte voorstelling speciaal voor kinderen.
Een voorstelling met filmmuziek van Frozen tot The
Incredibles en van Cars tot Angry Birds.
Na de voorstelling is er de mogelijkheid om de
muziekinstrumenten zelf uit te proberen.
Tijdens de voorstelling mogen kinderen natuurlijk
verkleed komen als hun grootste filmheld.
Waar: Cultuurhuis de Eendracht
Hoe laat: zaal open 14:30 uur,
aanvang voorstelling 15:00 uur
Kosten: €2.00 p.p. inclusief drankje
Reserveer nu je kaarten via:
eendracht-gemert.nl/theater/

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Op donderdag 31 maart doet groep 7 het VVN
verkeersexamen, zowel praktisch - fietsend door het
centrum van Gemert - als theoretisch.
De verkeerstheorie oefenen kan natuurlijk op school.
maar nog zekerder word je van jezelf door het ook
thuis oefenen via de mogelijkheden die VVN je via
internet aanbiedt:
examen.vvn.nl/oefenen
examen.vvn.nl/verkeerskennis
examenquiz.vvn.nl

EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE
PROFESSOREN VAN MAD SCIENCE
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap- &
techniekcursus verzorgen op Kleinerf, waar de kinderen
van groep 3 tot en met 8 zich voor kunnen inschrijven.
Deze week dinsdag zijn ze op Kleinerf gestart met een
spectaculaire science-show.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de
kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Schooljaar 2021 - 2022 staat in het teken van
Natuurkunde.
Werken met prisma's om licht te delen, maak kennis met
UV- licht en ga op het puntje van je stoel zitten voor een
heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! Luisteren hoe
geluiden zich transporteren door vaste materialen en
gassen. Laser Oscilloscopen tonen de frequenties die je
eigen stem maakt. Kortom, we gaan geluidsgolven
horen, zien en voelen! O ja, sorry ouders, maar de takehome van deze les heeft alles met GELUID te maken.
Je weet misschien dat polen elkaar aantrekken en
afstoten. Laten we dat gebruiken om dingen te laten
zweven! De aarde is zelf ook magnetisch, wel zo makkelijk bij het maken van een kompas. Test je smaakpapillen
op je tong om te leren over smaakgevoeligheid. Leer o.a.
geurmonsters in reageerbuizen onderzoeken aan de hand
van een aromatisch experiment. Onderzoek de fysica van
optische illusies en houdt je hersenen voor de gek.
Ken jij het effect van een stroboscoop? Je leert verder
hoe holle en bolle lenzen werken en bouw je je eigen
periscoop om mee naar huis te nemen. Werp licht op de
vier jaargetijden en ontdek hoe lucht het weer
beïnvloedt. Maak kennis met de instrumenten die
meteorologen gebruiken om het weer te meten en kom
met je eigen weersvoorspelling.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op
wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren
en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen
materialen en informatie mee naar huis om thuis verder
te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Woensdag 11-5-2022
Woensdag 18-5-2022
Woensdag 25-5-2022
Woensdag 1-6-2022
Starttijd: 12:45 (de lessen duren 60 minuten).
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 54,50 per kind, incl. goodies,
leskaarten en Mad Science polsbandje.

BIBLIOTHEEK

UITNODIGING

Media Ukkie Dagen bij de Bibliotheek

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart tot en met
1 april vraagt Bibliotheek De Lage Beemden aandacht
voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van
0 tot 6 jaar.

Gemert/Laarbeek, 15 maart 2022

Mediagebruik en jonge kinderen? Jazeker! Kinderen
komen vanaf jonge leeftijd in aanraking met verhalen:
met en zonder scherm. Maar dreumesen, peuters en
kleuters zijn nog te klein om er wijs mee om te gaan en
als ouder of opvoeder wil je je kind hierbij graag
begeleiden. In hoeverre kunnen media bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen? Moet dat eigenlijk wel? En
als je media bewust wilt inzetten...hoe kun je dat dan
thuis het beste aanpakken? Welke media zijn daarvoor het
meest geschikt en hoe begeleid je kinderen daarbij?

Beste ouders,

Op maandag 28 maart van 20.00 – 21.00 uur verzorgt
Denise Bontje van Mediasmarties een gratis online
webinar gericht op ouders. Ben jij als ouder benieuwd
welke media geschikt zijn voor een ukkie? Denise Bontje
duikt deze avond samen met ouders in het media-aanbod
voor jonge kinderen. Ouders krijgen antwoord op vragen
die zij hierover kunnen hebben. Ook wordt er ingegaan op
een bewuste inzet van media en begeleiding van kinderen.
Aanmelden voor het webinar kan via de bibliotheek
https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/
mediaopvoeding..html

Betreft: thema-avond Help, mijn kind verdwijnt in social
media of gamen

De gemeenschappelijke ouderraden van het Commanderij
College organiseren op 24 maart de thema-avond: Help,
mijn kind verdwijnt in social media of gamen.
Tijdens deze avond gaat Laurens Veltman van Digital
Awareness op interactieve wijze in op het thema. Veltman
coacht mensen en organisaties om zich niet te verliezen in
digitaal gedrag, bijvoorbeeld als het gaat om gamen,
smartphones, social media, YouTube en Netflix. Hij
verzorgt lezingen en workshops voor jongeren, volwassenen, ouders, scholen, organisaties en (zorg)professionals.
Daarin koppelt hij zijn persoonlijke ervaringen vanuit gameverslaving en poker aan zijn werk als psycholoog en
coach.
De inhoud van de thema-avond ‘Help, mijn kind verdwijnt
in social media en gamen’ wordt mede bepaald door aan te
sluiten op vragen en ervaringen van ouders, dus eigen
inbreng is zeer welkom. Veltman laat u tot nieuwe
inzichten komen en biedt ideeën en handvatten om samen
met uw zoon/dochter aan de slag te kunnen.

Voor ouders met kinderen van 0 – 6 jaar deelt de bibliotheek gratis Wegwijzers uit. Een Wegwijzer is een inspiratiedocument met daarin leuke mediatips voor thuis. De
Wegwijzer is er voor peuters en voor kleuters. Voorlezen,
kijken, luisteren, spelen en doen met je kind. De Wegwijzer (1 per gezin) ligt klaar in de Bibliotheek van 25 maart
t/m 1 april (zolang de voorraad strekt).

Ouders, docenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze
avond.
Aanmelden kan via bijgaande
QR-code of deze link.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op locatie Doregraaf
(St. Josephstraat) van het Commanderij College. De zaal
gaat open om 19.15 uur, de avond begint om 19.30 uur.
Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Commanderij College
Gemeenschappelijke ouderraden.

BIBLIOTHEEK

