
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 13  7 december 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. 

SINTERKLAAS OP KLEINERF 

Op donderdag 1 december bezocht Sinterklaas Kleinerf! 
Een heerlijke dag voor iedereen die op ons kindcentrum was. 
De uitstekende organisatie in handen van onze ouderraad.  
Ouders in samenwerking met medewerkers hebben er een  
fantastisch feest van gemaakt. Een compliment aan alle  
creatieve kinderen in de bovenbouw. Prachtige surprises en 
mooie gedichten.  
Dank aan alle helpende handen en bijzonder dank aan Sint en 
Piet! 

 

KERSTVAKANTIE 
24 december 2022 tot en met 8 januari 2023 

Gratis toegang voor ouders en grootouders 
van de cast, broers en zussen, ooms, tantes,  

buren en verder iedereen die geïnteresseerd is. 
Noteer de datum alvast in je agenda! 

 

De kinderen van Kleinerf zien de musical tijdens de 
Kleinerfkerstviering op donderdag 22 december. 

 

Laat je verrassen en kom  
op 21 december naar De Sprank! 

KERSTMUSICAL 

De Sneeuwkoningin  

naar een sprookje van HC Andersen 
woensdag 21 december  

aanvang 19.00 uur 
De Sprank, De Mortel 

 
Uitvoering door groep 6 en 7 van Kleinerf 

KLEINERF KERSTVIERING 
donderdag 22 december   

17.00 uur - 19.00 uur 
 

Tijdens de kerstviering voeren  
de groepen 6 en 7 de kerstmusical uit. 

 
Zie ook pagina 3 van dit Blaaike! 

Fotoalbums op het ouderportaal  
voor leuke kiekjes. 

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/


‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 14 december 

 

Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

Getypt door: Lieke (gr 8), Cheyenne (gr 8) en Bibi (gr 7) 

 
14 november begon de voorleeswedstrijd tot 25  
november. Kijk voor de foto's in het fotoalbum op 
ouderportaal.  
De kinderjury was Cheyenne. Meester Peter en juf 
Emma waren de hoofdjury.  
De puntentelling werd gedaan door Lieke en Bibi.  
 
Dit zijn de kinderen die mee hebben gedaan, ze  
hebben het allemaal goed gedaan: 
  
Maandag 14 november: Wies en Fien.                                   
Dinsdag 15 november: Suus en Diem. 
Woensdag 16 november: Annabel en Dycke.                                               
Donderdag 17 november: Han en Fleur.                                                        
Vrijdag 18 november: Joy.                                                 
Maandag 21 november: Gwen en Line. 
Dinsdag 22 november: Sanne en Nina. 
Woensdag 23 november: Puk en Liv. 
Donderdag 24 november: Jaely en Wiep. 
Vrijdag 25 november: Loena. 

De winnaar is bekend gemaakt op dinsdag 29 november. 
De kinderjury en degenen van de puntentelling hebben 
met een spel de winnaar bekend gemaakt. 
Zo bleef de winnaar uiteindelijk staan na een aantal 
vragen, zoals: 'blijf staan als je bruin haar hebt'. 

En de winnaar is:  
Gwen Priems!! 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Op vrijdag 23 december schaatsen de groepen 5 tot en 
met 8 op de ijsbaan bij het Boerenbondsmuseum in  
Gemert. Op het Winterpleinfestijn.  
Kleinerf schaatst van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
Vertrek op school: 10.00 uur. We reizen per fiets. 
Kinderen brengen hun eigen* schaatsen mee. 
     *) Schaatsen kunnen ook worden gehuurd bij de  
         schaatsbaan: 1 euro per paar. 
Handschoenen zijn verplicht! 
Verdere details via het ouderportaal. 

SCHOOLSCHAATSEN 

Is het niet fantastisch als je je Kleinerfkampioen  
mag noemen en daarna verder mag in de regio? 

 

Proficiat, Gwen! 



 

Op donderdag 22 december is de kerstviering. De kinderen worden op het kindcentrum verwacht tussen 16.50 en 17.00 uur. 
Deze gezellige avond duurt tot 19.00 uur. Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur vrij! 
Kinderen die de kerstmusical uitvoeren worden om 16.00 uur verwacht. 
De kinderen mogen allemaal in leuke feestkleding naar school komen. 
We gaan een heerlijk kerstdiner nuttigen en de kerstmusical wordt opgevoerd. De kinderen mogen zelf wat kleine gerechtjes 
maken thuis, graag 10 stuks per persoon. Dit kan een warm of koud gerechtje zijn, bijvoorbeeld: wraprolletjes, gehaktballetjes, 
fruitsalade, worstjes in bladerdeeg, gevulde eitjes, fruitprikkertjes, (eier-)salade op toastje, kleine pizza’s, toetje, enz.  
Maar ook zelf iets lekkers verzinnen mag! 
In iedere klas komt een lijst te hangen, waar je op in kan vullen wat je gaat maken, zodat niet iedereen hetzelfde gerecht maakt. 
Als je twijfelt, dan kan er altijd advies worden gevraagd aan de leerkracht. Vergeet dit dus niet in te vullen! 
De koude gerechten worden donderdag 22 december in de ochtend meegebracht. Deze kunnen tot 9.30 uur in De Sprank  
worden afgegeven. 
De warme gerechten worden diezelfde avond om 16.50 uur warm mee naar school gebracht. 
De schalen mogen worden voorzien van naam van het kind, of wergwerp zijn. De schalen worden op de tribunetrap gezet na 
afloop, ouders kunnen deze pakken om 19.00 uur. 
Alle kinderen mogen donderdagochtend bord, beker en bestek mee naar school nemen! 

KERSTVIERING 


