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Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

KOPIJ

voor ‘t Blaaike
vóór zondagavond
sturen

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

kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

KONINGSDAG DE MORTEL

KONINGSSPELEN 2022
vrijdag 22 april

Voor woensdag 27 april is het Oranjecomité op zoek naar vrijwilligers die
mee willen helpen van 11.00 tot 14.00
uur. Denk hierbij aan het begeleiden
van leuke spelletjes.
Graag willen we er een heel
leuke en gezellige dag van
maken, samen met jullie.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar
ocmortel@gmail.com.

•
•
•
•

Ouders zijn van harte welkom bij de opening
Kinderen mogen in oranje kleding komen
Nodig voor het Koningsontbijt: bord, bestek en beker
Kinderen brengen ook fruit mee voor het tussendoortje

Paasviering
Kleinerf
donderdag 14 april

Tweede Paasdag:
vrij!
maandag 18 april

IEP-eindtoets

Kleinerf wenst je een
vrolijk en gezellig
paasfeest!

groep 8

woensdag 20 en donderdag 21 april

MOEDERDAG
zondag 8 mei

ATLETIEKWEDSTRIJD KONINGSDAG

MEIVAKANTIE
maandag 25 april
tot en met
vrijdag 6 mei

De Gemertse Atletiek Club (GAC) organiseert op
woensdag 27 april Koningsdag een wedstrijd op sportpark
Molenbroek, ingang Ds. Swildenstraat te Gemert,
en nodigt alle leerlingen van de basisscholen uit om
hieraan deel te nemen.
Dit is de ideale manier om kennis te maken met de atletieksport. Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen op deze dag
gratis meedoen met deze wedstrijd. Bovendien mag ieder
kind vanaf 6 jaar dat op Koningsdag meedoet en nog geen
lid is van GAC een maand gratis meetrainen.

De dag begint om 9:30 uur met een gezamenlijke
warming-up en rond 12:30 zal de dag afgesloten worden
met de prijsuitreiking.

De volgende onderdelen staan op het programma:

Ben Bizzie Beweegt
Ben Bizzie is hét beweegmaatje voor alle
kinderen en zorgt voor meer beweging op en
rond school. Kinderen raken vertrouwd met
sporten en bewegen, doordat het vanzelfsprekende onderdelen zijn in het dagelijks
leven. Het draagt bij aan een gezonde en
actieve leefstijl, bevordert de leerprestaties én
zorgt voor geluk. Een gezonde jeugd maakt
kinderen klaar voor de toekomst.

•

Groep 1/2:
•
sprinten
•
verspringen
•
vortex werpen
•
200 meter

•

Groep 3 t/m 8:
•
hordenlopen
•
hurkhoog springen
•
vortex werpen
•
400 meter

Je kunt je aanmelden voor deze wedstrijd via deze link:
Inschrijfformulier Koningsdag 2022 (is ook terug te
vinden op onze website)
Het is ook mogelijk om op 27 april nog in te schrijven,
tussen 9:00 uur en 9:30 uur in de kantine van GAC,
online aanmelden geniet echter onze voorkeur.
Meer informatie op onze website: www.gacgemert.nl of
via wedstrijden@gacgemert.nl.

WEBSITE KC KLEINERF

Op de website van Kleinerf zijn de vertrouwde
Ben Bizzie zorgt voor meer beweging in de gym– en of pagina’s van de Ouderraad, de Kindcentrumraad, de
speelzaal, in het klaslokaal, op het schoolplein of thuis. schooltijden én de teamfoto weer terug!
De kalender en de verzamelde Blaaikes zijn verplaatst.

