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KOPIJ

voor ‘t Blaaike
vóór zondag 18.00 u.

kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

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

FIDES

donderdag 29 september

INFORMATIEMARKT
van 17.30 uur tot 19.30 uur

Tijdens deze informatieavond worden ouders
door hun eigen kind(eren) rondgeleid in het
kindcentrum. Op een speelse wijze laat Kleinerf
ouders kennis maken met de manier van werken
door het kindcentrum en wordt inhoudelijke
informatie gegeven over het onderwijs.
KINDERRAAD
De nieuwe Kinderraad van Kleinerf
vergadert op maandag 17 oktober.
Begeleid door de kindcentrumleider.
Tevoren vinden er verkiezingen plaats.
Spannend!

HERFSTVAKANTIE
22 tot en met 30 oktober
Op vrijdag 21 oktober
is er een studiedag voor het team.

Komende weken zullen we in ‘t Blaaike weer aandacht
besteden aan de symbolen die in FIDES worden
gebruikt. Nu: De Ballon.
De ballon zetten we
in om kinderen het
belang van een goede houding en uitstraling te laten zien
en te leren.
Bij het werken aan
zelfvertrouwen,
opkomen voor jezelf,
is het belangrijk om
een goede houding
aan te nemen. Dat is
kinderen gemakkelijk
te leren door zich
een ballon voor te
stellen in hun borst.

KUNSTMENU GROEP 1 EN 2
Op 3 oktober 2022 worden de groepen 1 en 2 verrast
met beeldende kunst.
De Zandtekenaar komt naar Kleinerf!
Voor de kleuters zal de Zandtekenaar een sprookje tot
leven brengen met zand en licht.

INTERNETPROTOCOL KLEINERF
Omtrent het gebruik van internet en e-mail op school
worden met de kinderen in het begin van elk schooljaar afspraken gemaakt.
Onder meer:
• Schrijf nooit je achternaam met je adres of telefoonnummer in een bericht; wil je het toch doen, vraag
dan altijd aan je ouders of leerkracht of dit mag.
• Geef op een website met spelletjes nooit je naam of
e-mailadres of dat van de school op.
• Leg nooit verdere contacten met iemand zonder
toestemming van je leerkracht of ouder(s).
• Stuur nooit foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van je leerkracht of ouder(s).
• Krijg je berichtjes die je niet leuk of raar vindt?
Vertel dat dan meteen aan je ouders of je leerkracht.
• Gebruik geen scheldwoorden of onaardige
opmerkingen naar anderen als je berichtjes
verstuurt.
Reageer vriendelijk en beschaafd op berichten van
anderen.
• Controleer je bericht of tekst op spel- en typefouten.

donderdag 15 september

DAG VAN DE KINDEROPVANG
woensdag 5 oktober

DAG VAN DE LERAAR
GRATIS PROEFLESSEN
Jeugdtheaterschool Annatheater
Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken
werd 17 jaar geleden Jeugdtheaterschool Annatheater
opgericht. We bieden een gedegen lesprogramma waarin
kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen.
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de
baas van de wereld bent?
Kom dan eens in het Annatheater toneelspelen!

Internet wordt op school gebruikt voor educatieve
doeleinden en kan in voorkomende gevallen ook in
de vorm van entertainment worden gebruikt.
Ga niet op zoek naar sites met
ongeschikte informatie zoals seks,
geweld, racisme, enzovoort.
Je riskeert hierdoor dat je het schoolinternet voor een tijdje niet mag
gebruiken…
Chatten, twitteren, skypen, gebruik van social media
is op Kleinerf alleen toegestaan onder toezicht van een
leerkracht of een ouder.
‘t volgende Blaaike verschijnt
op woensdag 21 september

Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen.
De lessen worden vanaf 21 september op woensdagen
en donderdagen gegeven.
“Ik vind toneel heel leuk, de juffrouw kan ons veel leren
en is ook heel lief. Soms durf ik het niet, bijvoorbeeld
voor de klas, maar nu gaat het al beter. Ik was eerst heel
onzeker en nu niet meer.” (Kim, 8 jaar)

Leeftijd: vanaf 6 jaar
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl
of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool

Verwacht in oktober
Anna Producties en toneelgroep Vreemd Beest
spelen vanaf 8 oktober: She is the Man,
naar Driekoningenavond van Shakespeare.
Geschikt voor de bovenbouw.

PESTEN VIA HET INTERNET...

COVID-19
Er gelden nog een aantal corona-adviezen. De vaccinaties werken bij veel mensen goed en velen hebben
weerstand opgebouwd doordat ze besmet zijn geweest
met corona. Het coronavirus is niet weg. Er zullen nog
steeds mensen ziek van worden.
Het kabinet houdt de coronasituatie daarom goed in de
gaten en onderneemt actie als er verder versoepeld kan
worden of als het virus weer oplaait.
Aan het basisonderwijs is de opdracht meegegeven om
tot een gedegen plan te komen, hier zijn wij op
stichtingsniveau druk mee bezig.
Om als ouder te beoordelen of je kind naar locatie kan
komen of toch beter even thuis kan blijven is er een
beslisboom.Deze delen wij in 't Blaaike.
Zie pagina 5 van dit Blaaike.
Fijn wanneer we er samen scherp op zijn zodat iedereen veilig en gezond naar Kleinerf kan komen.

Pesten via het internet
is geen grapje

De scholen zijn weer gestart. Pesten via social media is
helaas vaak aan de orde. Hoe herken je het?
En wat kan je doen als jouw kind ermee te maken heeft?
Herken en voorkom het.
KPN maakte een inzichtelijk bericht.

STARTGESPREKKEN
3 oktober tot en met 7 oktober
en 10 tot en met 14 oktober
ouders ontvangen een uitnodiging via de mail
om in te schrijven.

SPONSORLOOP KLEINERF
ten bate van nieuwe schoolshirts
meer informatie volgt

donderdag 20 oktober
AANPASSING ROOSTER LEESERF

Maandag

peuters

Dinsdag

peuters

Vrijdag

4-5

3-4

1-2A & 1-2B

VERSLEUTELEN
Het ICT-team van Stichting GOO heeft laten weten
dat de vele laptops die binnen de stichting worden
gebruikt nog beter zullen worden beveiligd, ook de
laptops die de kinderen gebruiken.
Bijna iedereen bewaart belangrijke informatie en
bestanden op zijn of haar laptop.
Om alle bestanden nog beter te beveiligen, gaat het
ICT-team de gegevens op de harde schijf versleutelen. Ook wel encryptie genoemd. Dat gebeurt met het
programma BitLocker waarmee alle data op de harde
schijf worden versleuteld. En waardoor de bestanden
dus nog beter beveiligd worden. BitLocker versleutelt
de gegevens op de harde schijf van elk apparaat zodanig, dat cybercriminelen misschien wel bij de harde
schijf kunnen komen, maar de gegevens niet kunnen
lezen. Hiermee wordt het risico geminimaliseerd dat
onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens.
Per 12 september gaat het ICT-team van Stichting
GOO De versleuteling activeren. De laptop is gewoon
te gebruiken. Tijdens het versleutelen zal de laptop
iets langzamer reageren. Verder merkt niemand iets
van deze actie.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 5 oktober bezoekt de schoolfotograaf
kindcentrum Kleinerf voor haar jaarlijkse klus. Zij
maakt van alle kinderen van Kleinerf foto’s.
De portretfoto’s worden gemaakt in een als fotostudio
ingerichte bestelbus.
De groepsfoto wordt bij voorkeur buiten gemaakt op
een geschikte locatie (afhankelijk van de lichtinval).
Bij slecht weer zal een binnenruimte worden gezocht.
Broers- en zussenfoto’s worden dit jaar niet meer
tijdens schooltijd gemaakt. Van 12.30 tot 13.00 uur
krijgt iedereen de gelegenheid om in de rij aan te sluiten om deze foto toch te laten maken. Alleen kinderen
mogen tijdens het fotomoment in de bus. Om dit zo
snel mogelijk te laten verlopen, vragen we jullie om
een nette rij te maken.

KONING & KONINGIN
OP STREEKBEZOEK
Op donderdag 15 september brengen Koning WillemAlexander en Koningin Máxima een bezoek aan de regio
Gemert/Bakel - Helmond. Ze vertrekken vanuit Deurne.
Verwacht wordt dat ze tussen 12.10 uur en 12.30 uur
door De Mortel rijden. Waarschijnlijk zullen ze niet
uitstappen in De Mortel.
Aardig is het, wanneer heel Kleinerf feestelijk gekleed
langs de kant van de weg staat.

We willen natuurlijk
graag dat alles zo goed
mogelijk verloopt.
Daarom een aantal
tips:
• Doe de kinderen
kleurrijke kleding aan
(blond kind met lichte
gelaatskleur en een wit
t-shirt is minder
mooi). Doe evenmin
zwarte kleding aan (details vervagen).
• Aan de gezichtsuitdrukking van een kind kan niet
veel worden gedaan. Het is geheel afhankelijk van het
moment en het kind.
• De fotograaf is natuurlijk van groot belang.
Daarom is afgesproken dat de fotograaf voldoende tijd
zal nemen om de kinderen op hun gemak te stellen en
om een goede compositie te maken.
• De fotograaf wil kwalitatief goede foto’s
leveren .
• Enkele ouders van de Ouderraad begeleiden de
groepen naar de fotograaf. Daarnaast zorgen zij er
mede voor dat de kinderen op hun gemak worden gesteld.
• Als het niet echt nodig is, maak die dag dan geen
afspraken met dokter of tandarts.
Ouders zijn niet verplicht om de foto’s af te nemen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn,
vraag of bel gerust: Wendy Herpers,
06 39121418
Ouderraad kc Kleinerf.

Na een werkbezoek aan het gemeentehuis van
Gemert/Bakel gaat het koningspaar naar het
Boerenbondsmuseum in Gemert.
Het koninklijk paar krijgt er uitleg over het ontstaan van
de coöperatieve gedachte.
In Helmond sluit het Koninklijk paar het streekbezoek af
met aandacht voor durf en innovatie op het gebied van
automotive-technologie en slimme mobiliteit.

NIEUWE BEWEEGCOACH
Kc Kleinerf gaat vanaf 22 september gebruik maken van
de kennis en vaardigheden van een nieuwe beweegcoach,
Wietse van Lankveld.
Om de week zal hij op donderdagen als sport- en
beweegcoach aanwezig zijn tijdens de gymlessen op kc
Kleinerf.
Gedurende deze lessen ondersteunt hij de leerkrachten
bovendien bij het geven van de beweeglessen.
Info: www.goedbeziggemertbakel.nl

BESLISBOOM

OUDERRAAD KC KLEINERF

EVEN VOORSTELLEN...
Hallo, mijn naam is
Maureen.
Geboren en getogen in
Helmond, waar ik ook op
school heb gezeten.
Vanuit de HAVO regelrecht door naar de
Kempel, waar ik vorige
week met mijn tweede
jaar ben gestart.
Ik ben opgegroeid in een
gezin dat gepassioneerd
is in acteren en heb dit
zelf ook overgenomen.
Van dans tot regie en
natuurlijk het acteren
zelf, ik ben enorm enthousiast. Ook heb ik door de jaren
heen een sportieve kant van mezelf ontdekt. Dit zet ik
regelmatig in binnen mijn lessen, om het actief leren van
leerlingen te stimuleren.
Mijn vrije tijd besteed ik, buiten sporten en mijn
vrienden, meestal aan lezen. In mijn ogen is er niets beter
dan de avond doorbrengen met een goed boek.
Als stagiaire, en uiteindelijk als leerkracht, hoop ik ook
deze interesse met kinderen te kunnen delen.
Ik kijk uit naar de komende stageperiode en ben zeer
benieuwd naar de nieuwe dingen die ik hier zal leren.
Maureen van Veen.

Ons doel
Graag willen we de kinderen op het Kleinerf een echt
schoolreisje aanbieden met de bus. Door de stijgende
kosten is dit een flinke post geworden. En zijn er
steeds meer ouders die deze kosten niet kunnen betalen. Dus door een bijdrage van de clubkas campagne
hopen we dat we het schoolreisje door kunnen laten
gaan. Laat uw stem niet verloren gaan!
Hoe kun je stemmen voor Rabo ClubSupport.
Als je klant bent van Rabobank betekent dat niet automatisch dat je ook lid bent. Wil jij er zeker van zijn,
dat je jouw favoriete club kunt steunen, zorg er dan
voor dat je lid bent. Regel je lidmaatschap gemakkelijk via de Rabo App of via rabobank.nl. Het lidmaatschap van Rabobank is gratis.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als je op ons wilt
stemmen. Ook de stemmen van je partner en kinderen
zijn belangrijk. Elke stem is geld waard en dat komt
ten goede aan onze kinderen.
Stemmen kan via Internetbankieren
(www.rabobank.nl/leden/clubsupport) of via de Rabo
App en is mogelijk van 5 tot 27 september 2022
Alvast bedankt voor uw steun!
De Ouderraad van Kindcentrum Kleinerf.

Maureen gaat haar stage doorbrengen in groep 4-5.

SOOS
Een seizoen vol leuke activiteiten en soos-avonden vol
gezelligheid voor jongens en meiden vanaf 10 jaar/groep
7 tot en met 15 jaar is begonnen.
Behoor je tot deze groep en heb je zin om dit schooljaar
mee te doen aan al die leuke dingen, meld je dan direct
aan! Je kunt je opgeven als lid door een mailtje te sturen
naar jongerensoos@hotmail.com. Met je naam, adres,
woonplaats, geboortedatum, in welke groep/klas je zit,
e-mail adres en telefoonnummer (vast en mobiel wanneer
mogelijk).

