
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 06 12 oktober 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. 

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 19 oktober 

De KC Raad vertelt: 
 
De volgende punten zijn besproken in de KC Raad 
van maandag 3 oktober: 
 
* de vrijwillige ouderbijdrage is besproken in  
aanwezigheid van voorzitter en de penningmeester 
van de ouderraad. 
* daarnaast zijn er verschillende beleidsstukken aan 
bod gekomen.  
* een ander bespreekpunt was het dienstenaanbod van 
de opvang. 
 
De volgende vergadering is op dinsdag 13 december 
2022. 
 
Met vriendelijke groeten,  
KC Raad Kleinerf.  

KINDCENTRUMRAAD KLEINERF CORONA 

Het aantal besmettingen neemt toe, dit merken we ook op 
onze locatie. We zien een stijging wat betreft  
besmettingen bij de kinderen.  
Voor de meeste kinderen geldt wanneer ze positief getest 
zijn, dat ze 5 dagen in quarantaine gaan. Gedurende die 5 
dagen kunnen ze dan, mits de klachten mild van aard 
zijn, gebruik maken van het aanbod in Snappet en Miloo. 
Er staan standaard taken klaar waar kinderen aan kunnen 
werken. Op dat moment gaan we géén extra boeken /
schriften meegeven en/of online instructie verzorgen.  
Dit om de werkdruk voor de leerkrachten behapbaar te 
houden. De pedagogisch medewerker of leerkracht 
neemt gedurende deze 5 dagen (telefonisch) contact op 
om af te stemmen hoe het gaat met de gezondheid en of 
er vragen of onduidelijkheden zijn. Mochten er op  
termijn andere richtlijnen volgen, dan zullen we deze  
uiteraard communiceren. Op dit moment zijn we bezig 
met het draaiboek scenario's corona. Dit document 
wordt samen met medewerkers en de KCraad besproken 
en bekeken. Mocht hier meer duidelijk over zijn dan  
delen we dat uiteraard.  
   
Voor de volledigheid verwijzen nogmaals naar de laatste 
update van de Beslisboom op pagina 4 van dit Blaaike. 

STARTGESPREKKEN 

Op dit moment vinden de startgesprekken plaats op 
onze locatie. Fijn om met ouders en kinderen in  
gesprek te gaan, kennis te maken en elkaar beter te 
leren kennen. De basis voor een mooi schooljaar en 
een open communicatie.  
 
Thuis vul je als ouders samen met je kind ter  
voorbereiding het formulier 'omgekeerd oudergesprek' 
in. Hier heb je voldoende gelegenheid om belangrijke 
informatie te delen. Ook tips en tops voor ons als 
kindcentrum kunnen hier worden genoteerd.  
Wij ontvangen graag complimenten en ontwikkel-
punten zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de  
kinderen op onze locatie Kleinerf zich volop kunnen  
ontwikkelen.  

Dank alvast. 

DE ZANDTEKENAAR WAS ER... 

Zie fotoalbum groepen 1-2 in het ouderportaal! 

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


 

WEET JE  HET 
NOG? 

DOMINO 
Beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in 
groepsprocessen. Met voldoende moed en zelf-
vertrouwen (1 ballon!) lukt het steeds beter om ons niet 
mee te laten voeren, maar om “eruit te stappen”. 

Donderdag 20 oktober staat de sponsorloop op de  
planning!  
Aanvang is 14.00 uur.  
Er wordt een half uur gelopen, rond de school en op het 
grasveld / asfaltplein.  
Er worden hindernissen in het parcours opgenomen.  
Na elk rondje krijgen de kinderen een stempel.  
Supporters zijn van harte welkom!  
De opbrengst komt ten goede aan nieuwe schoolshirts 
voor Kleinerf.  
 
Tijdsplanning: 
* 6 oktober tot en met 20 oktober 2022: 
Kinderen zoeken sponsoren met behulp van  de inschrijf-
formulieren  
* 20 oktober tot en met 4 november 2022: 

Sponsorgeld ophalen 
* donderdag 10 november: 
Bekendmaking bedrag 
 

Let op: sponsoren kunnen  
sponsoren voor één rondje om 
de school of met een totaal  
bedrag.  
 
We willen iedereen alvast  
bedanken voor het meelopen, 
sponsoren, aanmoedigen en  
ophalen van het sponsorgeld.  
 

Vragen of opmerkingen?  
Laat het ons weten!  
 
Sportieve groet,  
 

Wietse (sport- en beweegcoach 
Negen)  
wietse@negen.nl 
en Christel (leerkracht 4-5) 
christel.vanwel@stichtinggoo.nl 
 
Kindcentrum Kleinerf. 

SPONSORLOOP 

maandag 17 oktober 
VERGADERING VAN DE NIEUWE 

KINDERRAAD 

VRIJDAG 21 OKTOBER 

STUDIEDAG TEAM  
De kinderen zijn die dag vrij. 

HERFSTVAKANTIE 
22 tot en met 30 oktober 

TALENTOCHTEND 
vrijdag 11 november 

informatie volgt 

SCHOOL- 
FOTOGRAAF 

woensdag  
19 oktober 

In plaats van 5 oktober 

 
voor info & tips  
zie Blaaike 2 

HALLOWEENTOCHT 

mailto:wietse@negen.nl
mailto:christel.vanwel@stichtinggoo.nl
https://www.kleinerf.nl/bestanden/541715/Blaaike_2022-2023_nr02.pdf




CORONA BESLISBOOM 

HERHALING 


