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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 2 november 

NIEUWS KINDERRAAD KLEINERF 

OP ZOEK NAAR TALENT 
VRIJDAG 21 OKTOBER 

STUDIEDAG TEAM  
De kinderen zijn die dag vrij. 

HERFSTVAKANTIE 
22 tot en met 30 oktober 

TALENTOCHTEND 
vrijdag 11 november 

Op maandagmorgen 17  
oktober vond de eerste  
vergadering van de nieuwe 
Kinderraad plaats. 
 
In de nieuwe Kinderraad 
hebben plaats genomen: 
• groep 7/8: Boris & Bibi 
• groep 6/7: Fien & Ties 
• groep 4/5: Jorn & Kaat 
 

Ook nu weer zijn de raadsleden gekozen door hun 
eigen groep. 
In ‘t Blaaike na de herfstvakantie zullen we het  
verslag van de vergadering van 17 oktober kunnen 
lezen, geschreven door de raadleden zelf. 
Samen met de kindcentrumleider overlegt de raad de 
verbeterpunten voor het kindcentrum. 
 
De kinderen vergaderen één keer in de twee  
maanden, tijdens schooltijd. We vragen de kinderen 
ook om verbeterpunten voor het kindcentrum. Zij 
kunnen dus met reële ideeën komen, die het  
kindcentrum leuker, leerzamer of interessanter  
maken voor iedereen.  

Op vrijdagochtend 11 november van 09.00-10.30 uur staat de 
eerste talentochtend van dit schooljaar gepland. 
 
In het verleden hebben we kennisgemaakt met deze  
fantastische ochtenden, maar door corona is het er destijds niet 
meer van gekomen. Om dit succes door te zetten hebben we 
besloten om de talentochtenden dit schooljaar weer op te  
pakken.  
We zijn op zoek naar ouders, opa's, oma's, of andere mensen 
die je kent in je omgeving met talent! Een talent zit in ver-
schillende hoeken en iedereen heeft een talent. Denk hierbij 
aan je hobby (breien, koken en bakken, voetballen, schaken, 
potten bakken, vogels spotten, voorlezen, armbandjes maken, 
bespeel je een instrument, kun je goed toneel spelen, tekenen, 
schilderen, etc.), maar dit kan ook bijvoorbeeld je werk zijn 
(kraamverzorgster, militair, ICT-specialist, kapster,  
automonteur, timmerman, metselaar, etc.).  
 
Kinderen mogen aangeven in welk talent ze  
geïnteresseerd zijn en een 'workshop' willen volgen.  
Later in het jaar herhaalt de talentochtend zich. Ook dan zou je 
je weer aan kunnen melden (wellicht met dezelfde activiteit), 
maar dit is uiteraard geen verplichting.  
 
Hoe meer talenten (jullie dus!) zich aanmelden, hoe kleiner de 
groepjes kinderen worden, en hoe breder kinderen zich kunnen 
ontwikkelen passende bij ieders persoonlijkheid. Mocht je 
graag willen helpen maar je talent nog niet ontdekt hebben of 
niet weten wat je hiermee zou kunnen doen, dan helpen we je 
graag. Ook de leerkrachten zullen activiteiten uitvoeren,  
passend bij hun talent.  
 
Aanmelden kan middels een inschrijfformulier dat via  
Ouderportaal onder <intekenen> te vinden is. 
Heb je nog vragen? Stel ze!  
Juf Emma, juf Judith en juf Steffie zijn op de hoogte. 
 
Alvast hartelijk dank,  
Team KC Kleinerf 
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Op woensdag 12 oktober waren 
de kleuters te gast in het Bakelse 
Kabouterbos.  
In een van de fotoalbums op het  
Ouderportaal kunnen ouders van 
de kleuters de avonturen van de 
kinderen bekijken.  

HET KABOUTERBOS 




