
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 03 21 september 2022 

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. 

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. 

HERFSTVAKANTIE 
22 tot en met 30 oktober 

Op vrijdag 21 oktober  
is er een studiedag voor het team.  

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, 
zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut 
bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en 
een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is 
overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken 
en te doen. 

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte 
natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het 
moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder die-
renweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in 
spannende verhalen over woeste buitenavonturen of 
verwonder je over prachtige natuurillustraties in  
prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten! 

De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! 

Op een speciale Dieren en natuur-themapagina,  
word je getipt welke boeken passen bij het thema van 
dit jaar. 
Klik op de afbeelding hieronder en bekijk nog meer 
kinderboekentips bij het thema Gi-ga-groen! SCHOOLFOTOGRAAF 

woensdag 5 oktober 
voor tips zie Blaaike 2 

KINDERBOEKENWEEK 

mailto:kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20volgende%20uitgave%20van%20't%20Blaaike
https://www.kleinerf.nl/maandkalender/6632/Maandkalender-Jaarkalender-schooljaar-2019---2020
https://ouders.basisonline.nl/
https://www.kleinerf.nl/pagina/422434/Contact
https://ouders.basisonline.nl/
https://stichtinggoo.ouderportaal.nl/portal/login.seam?cid=944924
https://stichtinggoo.ouderportaal.nl/portal/login.seam?cid=944924
https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/
https://jufmaike.nl/kinderboekenweek-2022-gi-ga-groen/


STARTGESPREKKEN 
 

van 3 oktober tot en met 7 oktober 
en van 10 tot en met 14 oktober 

 
ouders ontvangen een uitnodiging via mail 

om in te schrijven. 

KUNSTMENU GROEP 1 EN 2 

Op 3 oktober 2022 worden de groepen 1 en 2 verrast 
met beeldende kunst.  
De Zandtekenaar komt naar Kleinerf! 
 
Welkom in de fascinerende wereld van de  
Zandtekenaar. Zij strooit, veegt en schuift met hand en 
zand op een imposante lichtbak.  
Zo creëert zij levensechte zandschilderijen en  
verhalen. Voor de kleuters zal zij een sprookje tot  
leven brengen met zand en licht.  
Het zandtekenen is een techniek waarbij op een  
verlichte glasplaat met zand wordt getekend. Door 
middel van projectie is deze bijzondere kunstvorm live 
te zien. Het optreden wordt omlijst met muziek. 

FIDES 

Komende weken zullen we in ‘t Blaaike weer aandacht  
besteden aan de symbolen die in FIDES worden  
gebruikt. Nu: matroesjka... 

 

De matroesjka kun 
je inzetten als je 
wilt bespreken hoe 
diep een gevoel 
gaat. Kinderen 
moeten leren dat er 
gradaties zijn in gevoelens.  
 
Het is een hulpmiddel om onszelf en anderen duidelijk te 
maken hoe we ons voelen. Het helpt ons om fijne en 
minder fijne gevoelens te accepteren, om er beter mee 
om te gaan. Ze zijn er en gaan ook weer voorbij. Het kan 
ons ook laten zien dat gevoelens, over iets dat niet met 
ons te maken heeft, te diep binnenkomen. Dat we ervoor 
kunnen kiezen om het los te laten.  

MATROESJKA 

Na de voorstelling is er tijd voor de kinderen om het 
zelf te proberen... 

OUDERRAAD KC KLEINERF 

SPONSORLOOP KLEINERF 
ten bate van nieuwe schoolshirts 

meer informatie volgt 

donderdag 20 oktober 



JEUGDTHEATER CAROUSSEL 

Dit najaar speelt Jeugdtheater Carrousel Brammetje Baas 
(6+), een grappige familievoorstelling die je meeneemt in 
de levendige fantasiewereld van een intelligente en  
creatieve zesjarige jongen. Gebaseerd op de gelijknamige 
film en het boek van Tamara Bos. 
 
Brammetje mag naar groep drie. Met een hoofd vol  
vragen hoopt hij hier álles over de wereld te leren.  
Waarom is melk wit? Hoe zou het zijn als je geen handen 
hebt? Wat is ‘hallo’ in het Chinees? Al op de eerste dag 
blijkt school helemaal niet te zijn wat hij ervan had  
verwacht. Meester Vis wil vooral dat Brammetje stil zit  
en dat zijn benen niet zo wiebelen. Maar hoe kan hij dat 
nou vragen? Benen zijn toch gemaakt om te bewegen? 
 
Brammetje Baas • een grappige en fantasierijke familie-
voorstelling (v.a. 6 jaar) op 15, 16, 22 en 23 oktober 2022. 
Elke datum een voorstelling om 14.00 u én 16.00 u. 
 
KAARTEN ZIJN NÚ VERKRIJGBAAR! 

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022 •  
De Eendracht Gemert  
Tickets via Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. 
 
Zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022 •  
Het Speelhuis Helmond 
Tickets via Het Speelhuis in Helmond 

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 28 september 

EVEN VOORSTELLEN 

Ik zal me even kort 
voorstellen.  
Mijn naam is Wietse 
van Lankveld, ik ben 25 
jaar jong en woonachtig 
in Volkel.  
Per 1 september ben ik 
werkzaam binnen de 
sportieve organisatie 
van Negen.  
Ik ben aangenomen als 
buurtsportcoach in de 
Gemeente Gemert/
Bakel en zie dit als een 
prachtige uitdaging! 
Samen met andere buurtsportcoaches en sportfanaten 
gaan wij proberen om kinderen op een veilige manier 
in beweging te krijgen op een uitdagende en verant-
woorde wijze waarbij ontwikkeling en plezier voorop 
staan. Buiten de 4 dagen die ik op de scholen werk, 
ben ik een voetballiefhebber en ben ik veel te vinden 
op het sportpark van Udi’19 in Uden. Ik voetbal hier 
zelf en geef ik training aan kinderen van 12/13 oud 
waar ik enorm veel plezier en energie uit haal.   
 
Hopelijk tot snel!  
Vriendelijke groet,  
Wietse van Lankveld. 
 
Info: www.goedbeziggemertbakel.nl  

 
 

Op de woensdagen na iedere  
vakantie zal bij de kinderen  
luizencontrole plaatsvinden.  
Het is fijn dat er op zo’n ochtend 
geen gebruik wordt gemaakt van 
gel, zodat de haren gemakkelijk  
doorgekamd kunnen worden.  
 
Aan de ouders / verzorgers wordt 
bovendien gevraagd om de haren 

van hun kinderen regelmatig te controleren op luizen 
en zo nodig te behandelen.  

 Zie ook de flyer van de GGD  op 
de Kleinerf website 
Zie ook filmpje GGD: controleren op hoofdluis 
Zie ook filmpje GGD: behandelen hoofdluis 

LUIZENCONTROLE 

https://eendracht-gemert.nl/theater/
https://theaterspeelhuis.nl/voorstellingen/jaar/2022/maand/oktober/genre/jeugd
http://www.negen.nl
http://www.goedbeziggemertbakel.nl
http://www.negen.nl/
https://www.kleinerf.nl/bestanden/424323/Protocol-GGD-hoofdluisbestrijding.pdf
https://youtu.be/gQfb6S95iLQ
https://youtu.be/_ZowZEL7RD8


BUITENSCHOOLSE OPVANG 

EVEN VOORSTELLEN 

Goed nieuws:  
buitenschoolse opvang  

op maandag open 
We zijn heel blij om te mogen melden dat vanaf 
maandag 19 september zowel de voorschoolse als de 
naschoolse opvang geopend wordt.  
Ole Bosscher gaat vanaf 19 september structureel op 
de maandagmiddag de buitenschoolse opvang doen 
op Kindcentrum Kleinerf en Ingrid Verstraten de 
voorschoolse opvang. 
Bram Jansen is vanaf 13 september jongstleden op 
dinsdagmiddag werkzaam op de buitenschoolse  
opvang samen met Ole Bosscher. Bram stelt zich 
graag hieronder aan jullie voor. Bram vervangt  
hiermee Ingrid Verstraten op dinsdagmiddag.  
Zij heeft aangegeven dat zij minder wil werken.  
Dit betekent dat we buitenschoolse opvang kunnen 
aanbieden tijdens de reguliere schoolweken op  
maandag-, dinsdag- en donderdag.  

Hallo, ik zal me eventjes voorstellen. Ik ben Bram 
Jansen, ik ben 22 jaar oud en woon in Helmond. Mijn 

hobby’s zijn skateboarden en reizen en als het wat 
minder weer is ga ik met vrienden bordspellen spelen 
of ben ik naar de film. Ik ben een enorme muzieklief-

hebber en ga daarom in mijn vakanties graag naar 
concerten. Ik werk dit jaar als onderwijsassistent in de 
unit van BS De Samenstroom en op BS De Kastanje-

laar in Milheeze.  
Op maandag-
middag ga ik 

op kindcen-
trum Kleinerf  
werken in de 

buitenschoolse 
opvang. 
 
En of dat nog 

niet genoeg is, 
ben ik ook nog 
aan het werk 

op verschillen-
de BSO’s van 
stichting GOO.  

 

Dit is het tweede jaar dat ik aan het werk ben als  
onderwijsassistent en natuurlijk doe ik dit met veel  
plezier. Ik heb erg veel zin om samen met de  

kinderen - en natuurlijk de collega’s - er een topjaar 
van te maken.  

JANTJE BETON 

Traditiegetrouw doet groep 8 mee met de 
Kleine Jantje Betonloterij om extra royaal 
op schoolkamp te kunnen. Dit jaar helpen 
ook enkele leerlingen uit groep 7 mee voor 
het goede doel. De verkoop van lootjes verloopt overigens 
op een veilige manier; er komt geen geld aan te pas.  
De stichting Jantje Beton zet zich in voor uitdagende 
speelruimtes en meer speelkansen. Kinderen en jongeren 
in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. 
 
Een deel van de opbrengst is echter ook voor het  
schoolkamp van groep 8!!!! 

De tweede soosavond voor dit seizoen staat gepland. 
 

Op zaterdag 24 September!   
 
Er staat ook al een leuke activiteit gepland, 
dus geef je op als lid! 
Dit is het begin van een seizoen vol leuke activiteiten en 
soos-avonden vol gezelligheid voor jongens en meiden 
vanaf 10 jaar/groep 7 tot en met 15 jaar.   
Ook op 24 september mag je nog vrijblijvend een kijkje 
komen nemen.  
Dit is de laatste keer dat het in ‘t Blaaike komt. Vergeet 
je niet op te geven, communicatie gaat vanaf nu via de 
mail als je lid bent. 
 
Dus behoor je tot deze groep en heb je zin om dit 
schooljaar mee te doen aan al die leuke dingen, kom dan 
gezellig van 20.00 - 22.00 u naar de soosruimte in de 
Sprank. Vergeet niet om wat geld mee te nemen,  
een flesje fris kost 1,00 euro, een zakje chips 50 cent en 
een snoepje 10 cent.  
 
Je kunt je opgeven als lid door een mailtje te sturen 
naar jongerensoos@hotmail.com.  
Vermeld daarin het volgende:   
je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, in welke 
groep/klas je zit, e-mailadres en telefoonnummer 
(vast én mobiel wanneer mogelijk). 
 
Het lidmaatschap kost 25 euro voor een heel seizoen en 
dat kun je overmaken naar  
rekeningnummer   
NL52 RABO 0134 9943 10  
ten name van  Jeugdsoos  
onder vermelding van je volledige naam. 
 
Tot zaterdag!  
 
Groetjes,  
de Soosleiding. 

DE SOOS 

mailto:jongerensoos@hotmail.com?subject=Opgave%20voor%20de%20Soos

