
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 10  16 november 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. 

TALENTOCHTEND KIJKMIDDAG  

donderdag  
1 december 

Sinterklaas  
bezoekt Kleinerf 

dinsdag 6 december 

STUDIEDAG 
De kinderen hebben vrij  

om het Sinterklaasfeest nog eens 
uitgebreid te vieren! 

Peuterspeelzaal is open. 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 vieren op 1 december 
Sinterklaas met surprises. 
Deze surprises worden op woensdag 30 november na 
schooltijd van 12.30 uur tot 14.00 uur tentoongesteld 
in de klassen van groep 6/7 en 7/8.  
Wellicht ook leuk voor geïnteresseerden om te komen 
kijken!  

Op vrijdag 11 november was Kleinerf het decor van  
talenten. Buiten en binnen demonstreerden ouders en 
vrijwilligers hún talent. Zij probeerden de kinderen die 
voor hun workshop hadden gekozen warm te maken voor  
het onderwerp met hun kennis of vaardigheden.  
Ook oud-collega’s waren er in de weer. 
Met als gevolg een min of meer van de activiteiten  
bruisend schoolgebouw. Iedereen van harte bedankt! 
“Doen we dat morgen weer?” was een verzuchting van 
een van de kinderen. En: “Je kunt volgende keer weer op 
me rekenen”, kwam van een van de ouders/vrijwilligers.  
Kortom, een geslaagde talentenochtend! 

Meer kiekjes elders in dit 
Blaaike en in een fotoalbum  

op het ouderportaal! 

GEZOCHT 
 hulpouders voor donderdagochtend 1 december 

graag een mailtje naar  
kimvdbiggelaar@hotmail.com 

mailto:kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20volgende%20uitgave%20van%20't%20Blaaike
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.kleinerf.nl/maandkalender/6632/Maandkalender-Jaarkalender-schooljaar-2019---2020
https://ouders.basisonline.nl/
mailto:kimvdbiggelaar@hotmail.com?subject=Sinterklaas%20op%20Kleinerf:%20hulpouders%20gezocht


‘t volgende Blaaike verschijnt op woensdag 23 november 

SPONSORLOOP FINISH 

Bijgaande foto’s zijn gemaakt in groep 4-5 bij de  
allereerste onthulling van de opbrengst van de sponsorloop.  
Het opgehaalde bedrag is € 2067,95!  
Hiervan kunnen prachtige shirts voor het kindcentrum  
worden gekocht. Hartelijk dank: lopers én sponsoren! 
Groep 4-5 heeft het eindbedrag geteld en de waarde-cheque 
gemaakt. Kindcentrumleider Marlon is samen met Evi en 
Vinz de klassen langsgegaan om het eindbedrag ook daar  
bekend te maken. 

Op zondag 20 november brengt Sinterklaas zijn  
jaarlijkse bezoek aan De Mortel. De intocht start om 
12.30 uur bij de kruising Vraant - Bakelseweg en de 
Sint vervolgt zijn route via: Bakelseweg - De Smagt - 
Pastoor v.d. Eindestraat - Abtshof - Pastoor v.d. Ein-
destraat - Lochterweg - Meester Derkstraat - Koolhof 
- Leijgraafhof - Welpenheuvel - Vossenheuvel -  
Renseweg - Sint Antoniusstraat.  

Na de rondrit vervolgt de Sint zijn programma in ‘t 
Anker. De opzet in ‘t Anker zal hetzelfde zijn als  
vorig jaar. Sint en Piet zullen in het café de kinderen 
in groepjes ontvangen. In de tussentijd kan de rest van 
de kinderen in de zaal spelletjes spelen met de pieten. 
De kinderen zullen van jong naar oud naar Sint en 
Piet gaan. Beginnend met de peuters en kleuters en 
daarna per klas. 

Daarna vervolgen de Sint en zijn pieten hun reis. 

DE SINT IS IN AANTOCHT 

Op woensdag 14 december verzorgt Diek Lukassen, 
schaakliefhebber uit Mariahout, een KennisFabriek van 
Bibliotheek De Lage Beemden over schaken.  
Diek Lukassen vertelt de in en outs van het schaakspel.  
Na de interactieve lezing is er ruimte om met elkaar het 
spel te spelen. Lukt het jou om schaakmeester Diek of je  
tegenpartij te verslaan? 
 
De KennisFabriek vindt plaats op 14 december van 15.00 
tot 16.00 uur in de Huiskamer in Mariahout en is bedoeld 
voor kinderen vanaf 6 jaar. Deelname is gratis. Meld je 
vooraf aan via www.bibliotheeklagebeemden.nl, dan ben 
je zeker van een plekje. Je vindt er ook meer informatie! 

KENNISFABRIEK OVER SCHAKEN 

NOG MEER TALENTOCHTEND 

https://delagebeemden.op-shop.nl/1162/kennisfabriek-over-schaken/14-12-2022
https://delagebeemden.op-shop.nl/1162/kennisfabriek-over-schaken/14-12-2022


Beste ouder/verzorger, 
 

Onze school doet mee aan de Batterijen Battle van Stibat. 

Deze landelijke wedstrijd vindt plaats tot en met 25  

november. Wij hopen dat we kunnen rekenen op je hulp! 
 

Wat is de Batterijen Battle? 

De Batterijen Battle is een wedstrijd tussen basisscholen in 

Nederland. In drie weken tijd verzamelen kinderen zo veel 

mogelijk lege batterijen. Dat helpt het milieu, aangezien de 

metalen in lege batterijen gerecycled en daarna hergebruikt 

worden. Bijvoorbeeld om een nieuwe step van te maken. De 

Batterijen Battle wordt georganiseerd door Stibat, de  

organisatie die alle inzamelactivitelten voor lege batterijen in 

Nederland coôrdineert. 
 

Wat zijn de prijzen? 

De hoofdprijs is een spetterende show van illusionist Victor 

Mids Dit keer niet op tv, maar op onze eigen school! Als 

tweede prijs kunnen we een Mad Science Techniekdag  

winnen. Dan wordt de school voor één dag omgetoverd tot 

laboratorium. Tot slot sparen we sowieso € 0,25 per ingele-

verde kilo lege batterijen. Meedoen loont dus echt. 
 

Wat moeten de kinderen doen? 

Het is de bedoeling dat kinderen in en om hun eigen huis 

speuren naar lege batterijen. Elk gezin bezit gemiddeld 28 

lege batterijen. Ze slingeren los in huis of zitten in oude  

apparaten als fietslampjes en rookmelders. Laat je kind goed 

zoeken in elk vertrek  
 

Welke batterijen wel en niet? 

Voor de Batterijen Battle mogen kinderen alleen deze huis-

houdelijke batterijen inleveren. AA, AAA, 9 Volt, C, D en 

knoopcellen. Andere batterijen, apparaten met ingebouwde 

batterijen en oplaadbare accu's  - bijvoorbeeld uit laptops - 

mogen dus niet. 
 

Wat zijn de spelregels? 

* Verzamel in en om het eigen huis zo veel mogelijk lege 

batterijen. 

* Plak de plus- en minpool van knoopcellen en 9 Volt  

batterijen af met tape of plakband. 

* Doe kapotte, verroeste of lekkende batterijen in een plastic 

zakje of vershoudfolie.  

* Lever de lege batterijen in op school, in de speciale  

inzameltonnen van Stibat. 
 

Hoe kun je helpen? 

Stimuleer je kind om mee te doen aan de Batterijen Battle. 

Help verantwoord zoeken en benadruk het nut van de actie. 

Hoe meer lege batterijen we met z'n allen verzamelen, hoe 

beter dat is voor het milieu en natuurlijk: hoe groter de kans 

dat Victor Mids naar onze school komt! 

 

Bedankt voor je hulp en veel succes met inzamelen! 

 

P.S.  Download hier nog even de thuisteller! 

BATTERIJEN BATTLE 

FOTO’S TALENTOCHTEND 

https://www.legebatterijen.nl/assets/uploads/2022/09/Thuisteller-batterijen.pdf


Groep 7-8 is gestart met programmeren door Arthur en 
Desiree.  
In een eerder jaar hebben we met een printplaatje, een 
dobbelsteen en stappenteller geprogrammeerd. Vorige 
week zijn we verder gegaan met een spelletje. Met 
Bluetooth hebben we cijfers en woorden naar elkaar 
toegestuurd, zodat we boter, kaas en eieren konden 
spelen. Iedere week zijn er 4 andere kinderen aan de 
beurt. We vinden het leuk om te doen! 
 
Menno en Thijm. 

PROGRAMMEREN 

Op donderdag 10 november  
hadden we een techniekmiddag. 
Iedereen vond het heel leuk om 
met de auto`s te racen, dit was heel 
spannend.  De auto`s moesten we 
zelf maken van hout. Team b had 
gewonnen met 4-5. Tussendoor 
kregen we een rondleiding op de 
Doregraaf van een leraar.  
We gingen ook naar de lokalen waar je kunt lassen en 
waar je bezig bent met techniek en elektriciteit.  

TECHNIEKMIDDAG 

 

Méér kiekjes op ouderportaal! 

Tijdens de rondleiding zagen wij een vierdejaars leerling 
die een project aan het maken was met de 3D printer. 
Iedereen kreeg een sleutelhanger en je mocht je raceauto 
mee naar huis nemen.  
En toen fietsten we terug naar school.  

 

Groetjes van Pim, Ties en Jorn uit groep 6/7. 



SCHAKEN 

http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/
https://delagebeemden.op-shop.nl/1158/kennisfabriek-over-zoekhonden/25-11-2022


ZOEKHONDEN 

https://delagebeemden.op-shop.nl/1158/kennisfabriek-over-zoekhonden/25-11-2022
https://delagebeemden.op-shop.nl/1158/kennisfabriek-over-zoekhonden/25-11-2022


Meer kiekjes elders in dit 
Blaaike en in een fotoalbum  

op het ouderportaal! 

NOG MEER TALENTOCHTEND 



Afgelopen zondag 13 november is na een leuke en  
speciale aflevering van Wie van de drie,  

het nieuwe prinsenpaar verschenen.  
Jeugdprins Jent I en Jeugdprinses Lara I gaan dit jaar mee 
regeren over Krulstarteland. Dit doen ze samen met Prins 

Rick I en zijn prinses Linda.  
 

Dat belooft unne skônne carnaval te worden!   
Alaaf! 

NIEUWS VAN DE KRULSTARTE PROFICIAT 

Rick van der Heijden  
55e Prins der Krulstarte 

(tekst ontleend aan de website van de Krulstarte) 
Rick van der Heijden is de nieuwe Prins der  

Krulstarte. Hij verscheen op zaterdag 12 november 
voor een afgeladen volle zaal, als sluitstuk van een  

bijzondere persconferentie. Rick is 40 jaar en woont 
samen met zijn partner Linda en hun kinderen Fedde 
en Lexie aan de Welpenheuvel. In het dagelijks leven 

is onze Prins werkzaam in de afvalbranche bij Van 
Kaathoven Groep in Uden. Hij zal carnaval gaan  

vieren onder het motto:  
“We gôn wir volle bak!” 

Het team van  
kindcentrum Kleinerf 
wil via deze weg de  
diverse hoogheden 
uit De Mortel van 
harte feliciteren.  
 
We wensen jullie een 
fantastisch carna-
valsseizoen en hopen 
jullie te ontmoeten 

bij onze carnavalsviering in het kindcentrum. 

PeuterBieb vindt plaats in Bibliotheek Gemert op de 2e en 
4e woensdagochtend van de maand, van 10.15 tot 10.45 
uur (inloop 10.00 uur). Met uitzondering van de  
schoolvakanties. Vooraf aanmelden is niet nodig.  
Voor meer informatie over datum en plaats: hier! 

PEUTERBIEB 

https://delagebeemden.op-shop.nl/1024/peuterbieb-in-bibliotheek-gemert/23-11-2022

