
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 04 28 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 
 
Beste ouders, kinderen en overige geïnteresseerden, 
 
graag nodigen wij jullie uit op onze informatiemarkt op 
donderdag 29 september tussen 17.30 -19.30 uur.  
We presenteren ons onderwijs op een andere manier dan 
die je van ons gewend bent. Bereid je mentaal voor want 
zelf word je ook uitgedaagd om deel te nemen aan ons 
onderwijs.  
Jullie eigen zoon of dochter zal vertellen wat wij zoal 
doen op een dag. Er zijn verschillende activiteiten voor-
bereid door het team waaraan je deel kunt nemen. Bij 
iedere deelname krijg je een smiley van de leerkracht op 
een kaart die je bij de ingang krijgt. De ingang is op het 
kleuterplein. De uitgang is aan de kant van de kiosk. Heb 
je samen met je zoon of dochter een volle kaart, ga dan 
daarmee op zoek naar de OR (ouderraad).  
Tip: Start met de informatiemarkt bij het lokaal van je 
eigen kind zodat er geen opstoppingen ontstaan.  
 
Tevens zijn we op school aan het opruimen. De spullen 
die nog bruikbaar zijn bieden we te koop aan tijdens deze 
avond (denk hierbij aan oude landkaarten, tafels, stoelen, 
materialen van de vorige 'Veilig leren lezen'-methode, 
woordenboeken, etc. etc.). Je mag zelf bepalen wat je 
voor een item wilt geven, we zijn met alles blij. Weg = 
pech! Zorg er dus voor dat, indien je interesse hebt, je 
wat (klein)geld bij je hebt. De opbrengst van de  
verkochte spullen zullen we besteden aan de aanschaf 
van nieuw buitenspeelmateriaal. 
 
Graag zien we jullie donderdagavond. Tot dan!  
 
Team KC Kleinerf  

KINDERBOEKENWEEK 

Deze Kinderboekenweek staan kinderboeken met als 
thema natuur in al zijn vormen centraal.  
De Kinderboekenweek duurt, in tegenstelling tot wat 
de naam ons doet denken, tien dagen.  
Gedurende deze tien dagen worden er in het hele land 
leuke activiteiten georganiseerd rondom boeken, lezen 
en natuurlijk het thema gi-ga-groen.  
 

Waanzinnige boomhutverhalen  
Wanneer je €12,50 of meer besteedt aan kinderboeken.  
tijdens de Kinderboekenweek, krijg je een gratis  
kinderboek cadeau: Waanzinnige boomhutverhalen. 
Dit kinderboek, het zogenoemde kinderboekenweek-
geschenk, wordt dit jaar geschreven en geïllustreerd 
door Andy Griffiths & Terry Dentons. Deze auteur en 
illustrator zijn bekend van de populaire boekenreeks 
‘De waanzinnige boomhut’.  
 

Egalus 
Ook kun je tijdens de Kinderboekenweek een speciaal 
prentenboek kopen voor € 8,25: Egalus. 
Dit prentenboek heeft ook te maken met het thema en 
wordt deze keer gemaakt door Marije Tolman.  
 
Dit jaar wordt er ook een gedicht geschreven bij de 
Kinderboekenweek.  
Bibi Dumon Tak is de schrijfster van dit gedicht.  
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SPONSOR-
LOOP  

KLEINERF 
 

donderdag  
20 oktober 

 
ten bate van  

nieuwe schoolshirts 
meer informatie volgt 

HERFSTVAKANTIE 
22 tot en met 30 oktober 

Om met kinderen praktisch 
aan de slag te gaan met het 
principe van 'Ojee - Okee 
gedachten' gebruiken we 
het Ojee - Okee kastje.  
We stellen ons voor dat er 
in ons hoofd een kastje met 
twee lades zit. Een lade 
voor Ojee-gedachten en 
een lade voor Okee-
gedachten.  
Met de kinderen gaan we ontdekken uit welk laatje hun ge-
dachten komen. 
Vaak hechten we veel betekenis aan dat wat we denken, 
zonder na te gaan of de gedachten wel echt waar zijn en 
waar ze vandaan komen. Meestal hebben we achteraf de 
ervaring "dat we ons druk hebben gemaakt om niks". 

STARTGESPREKKEN 
VRIJDAG 21 OKTOBER 

STUDIEDAG TEAM  
De kinderen zijn die dag vrij. 

Op 8 november 2022 
organiseert het ouder-
steunpunt SWV  

Helmond-Peelland PO een informatieavond met als thema 
Een kind met autisme…..wat nu? De avond gaat over 
wat te doen als er een vermoeden van / of diagnose autisme 
is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp  
krijgen? Welke regelingen zijn er? Welke organisaties  
kunnen ondersteunen? Hoe wordt dat bekostigd? 
 
Op deze avond zullen Saskia Sliepenbeek van het Autisme-
steunpunt Zuidoost-Brabant en medewerkers van zorg-
partners hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te 
stellen. Ook onderwijsprofessionals zijn van harte welkom! 

De ouderavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw 
van de Antoon van Dijkschool. Berkveld 19, Helmond. 
U kunt zich aanmelden via onderstaande link: 
https://forms.office.com/r/gSrqzYZ0Fx 

INFORMATIEAVOND AUTISME 

SCHOOL- 
FOTO-
GRAAF 
woensdag  
5 oktober 

 
voor info & tips  
zie Blaaike 2 

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 5 oktober 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FgSrqzYZ0Fx&data=05%7C01%7Cr.kuepers%40swv-peellandpo.nl%7C8dd56eb2658b4801d78408da9ba4a717%7C3f8d8af71cd94887924c1649787cc712%7C1%7C0%7C637993428712894740%7CUnknown%7CTWF
https://www.kleinerf.nl/bestanden/541715/Blaaike_2022-2023_nr02.pdf


BIBLIOTHEEK 



KINDERBOEKENWEEK 


