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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 16 november 

KASTEEL VAN  
SINTERKLAAS 

Op woensdag 16 november bezoekt groep 3/4  
het Kasteel van Sinterklaas in Helmond.  

Meer informatie volgt via het ouderportaal  
van de desbetreffende groepen.  

 
Website Kasteel van Sinterklaas 

 
Tussen haakjes: op donderdag 1 december  

komt Sinterklaas zélf naar Kleinerf! 

Op 11 november organiseert Kleinerf de talentochtend.  
Met de hulp van ouders en vele anderen wordt dit een  
fantastische morgen. 
 
De kinderen hebben tevoren kunnen kiezen uit  
verschillende activiteiten 
• schminken/grimeren,  
• kijkje in de keuken van de Wilg,  
• bediening bij de Wilg,  
• elektronica in militaire voertuigen,  
• kaarsen maken,  
• opleiding tot militaire politie,  
• hockeyen,  
• handlettering,  
• koken met gezonde voeding,  
• stippen op keramiek,  
• tekenen,  
• creatief mixed media,  
• kinderyoga,  
• sociale spellen,  
• graafmachinist van ondergrondse infrastructuur,  
• mindfulness,   
• voorlezen en daarbij tekenen.  
We kijken ernaar uit! 

vrijdag 11 november 

TALENTOCHTEND 

dinsdag 6 december 

STUDIEDAG 
De kinderen hebben vrij  

om het Sinterklaasfeest nog eens 
uitgebreid te vieren! 

zaterdag 12 november 
landelijke intocht Sinterklaas 

in Hellevoetsluis 

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.hetkasteelvansinterklaas.nl/


LEZING: DIGITAAL GEDRAG 

Iedereen verslaafd?  
Een analyse van ons digitale gedrag  

Vrijwel iedereen kijkt meer naar schermen dan hij of 
zij zou willen; niemand kan nog zonder smartphone. 
Maar maakt dat ons allemaal meteen verslaafd?  
 
Doortje Smithuijsen kijkt kritisch naar zichzelf en 
haar omgeving: in hoeverre verschilt onze digitale  
afhankelijkheid van die van ‘echte’ verslaafden? 

Naam:  
Jennifer Katusev 
Leeftijd:  
24 jaar 
Woonplaats:  
Venhorst 
 
Beste ouders/kinderen/
leerkrachten, 
 
Wat leuk om bij jullie 
op school/BSO te  
mogen komen werken! 
 
Ik ben sinds 1 november 2022 werkzaam bij Stichting 
GOO. 
Ik zal de komende tijd op dinsdag en donderdag op de 
BSO te zien zijn. 
Dus zie je mij rond lopen en heb je een vraag, wees  
altijd vrij om deze ook te stellen, of om een praatje te  
maken. 
Ik kijk er erg naar uit om jullie dan ook vaker te zien! 

EVEN VOORSTELLEN 

SPONSORLOOP 

GROEP 8 SCHOOLKAMP 

Het einde van de basisschoolcarrière van een groep 8 
leerling wordt traditioneel bekroond met het kamp aan 
het einde van het schooljaar. Ook dit jaar gaat groep 8 op 
kamp, ouders van groep 7 en 8 zijn geïnformeerd via het 
ouderportaal over de opzet van dit jaar en van de  
komende jaren.  
 
Het kamp staat gepland van maandag 12 juni tot en met 
donderdag 15 juni 2023.  
We gaan er vier fantastische dagen van maken! 

Wist je dat? 
In groep 4-5 hebben de kinderen zelf mee mogen helpen 
bij het tellen van het geld van de sponsorloop. 

De opbrengst zal op donderdag 10 november bekend 
worden gemaakt.  
We zijn benieuwd naar de totaalopbrengst van onze actie 
voor nieuwe schoolshirts! 
Het eindbedrag is daarna ook te vinden in ’t Blaaike van 
woensdag 16 november.  
We willen iedereen nogmaals bedanken voor het  
aanmoedigen en sponseren! 

In Bibliotheek Uden is de schrijfster op donderdag  
24 november te gast.  
Centraal staat haar laatste boek ‘Iedereen verslaafd? 
Een analyse van ons digitale gedrag’.  
Deze lezing is een initiatief van de Noord Oost  
Brabantse Bibliotheken en sluit aan op het NOBB-
project The Glassroom.  
De aanvang is 20.00 uur.   
Kaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar bij alle  
vestigingen van de Noord Oost Brabantse  
Bibliotheken.  
Voor meer informatie: klik hier. 

https://nobb.op-shop.nl/2282/lezing-digitaal-gedrag-door-doortje-smithuijsen/24-11-2022


EVEN VOORSTELLEN 



JEUGDPRINSES & JEUGDPRINS 



SCOUTING GEMERT 

mailto:werving@scouting-gemert.nl?subject=Aanmelding.
mailto:werving@scouting-gemert.nl?subject=Aanmelding%20Tijd%20voor%20Avontuur

