
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 15  21 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. 

 

KERSTVAKANTIE 
24 december 2022 tot en met 8 januari 2023 

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 11 januari 

 

Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

KERSTMUSICAL KLEINERF KERSTVIERING 
donderdag 22 december   

17.00 uur - 19.00 uur 
 

De school is uit  
om 12.30 uur.  

 
Tijdens de kerstviering  
is er een kerstmaaltijd  
voor de kinderen  
en voeren  
de groepen 6 en 7  
de kerstmusical uit. 
 
Details maaltijd voor 
alle groepen: 
zie Blaaike nr. 14. 

Wij bedanken iedereen die op enigerlei wijze mee-
werkte aan de totstandkoming van de musical: 
natuurlijk de kinderen van 6 en 7, de ouders die mee 
schilderden aan de decorpanelen, de verzamelaars  
en eigenaars van attributen en kleding, De Sprank en 
zijn medewerkers, de ouderraad, het Kleinerfteam en 
alle toeschouwers!  

Op woensdag 21 december voeren groep 6 en groep 7 
van kindcentrum Kleinerf  

samen een kerstmusical uit:  

De Sneeuwkoningin  

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/
https://www.kleinerf.nl/bestanden/543749/Blaaike_2022-2023_nr14.pdf


KERSTMUSICAL 
uitvoering door  
groepen 6 en 7  

van Kleinerf 
 

woensdag 21 december 
19.00 uur 

 
Theater De Sprank, De Mortel 

gratis toegang voor iedereen 



Op vrijdag 23 december schaatsen de groepen 5 tot en 
met 8 op de ijsbaan bij het Boerenbondsmuseum in 
Gemert. Bij gelegenheid van het Winterpleinfestijn. 
Schaatsen 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 meebrengen. 
Handschoenen zijn verplicht! 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 

Voorlezen beleef je samen! 
Het is feest in de bibliotheek tijdens de gezelligste week van 
het jaar! Van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari  
vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Tijdens deze dagen 
bruist de bibliotheek van activiteiten voor peuters en kleuters.  
 
Pyjamafeest 
De bibliotheek trapt dit jaar af met een pyjamafeest voor  
peuters en kleuters en hun ouders/verzorgers. Op woensdag 25 
januari van 18.00 tot 18.30 uur in de bibliotheek in Gemert.  
In de bibliotheken in Beek en Donk en Boekel zijn de pyjama-
feestjes op woensdag 1 februari van 18.00 tot 18.30 uur.  
De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is nodig en kan via 
www.bibliotheeklagebeemden.nl.  
 

Kom in je pyjama en met je knuffel naar de bibliotheek en vier 
een feestje met Maximiliaan. Maximiliaan is de hoofdpersoon 
uit Maximiliaan Modderman geeft een feestje, het Prenten-
boek van het Jaar dat werd geschreven door Joukje Akveld en 
geïllustreerd door Jan Jutte. De kinderen horen hoe  
Maximiliaan een feestje organiseert met zijn speelgoed-
beesten. Het feestje wordt afgesloten met een leuke activiteit. 
  

Theatervoorstelling 
Op vrijdag 27 januari is de voorstelling LOET viert feest.  
In De Eendracht in Gemert van 10.15 tot 11.00 uur (inloop 
9.50 uur). Een feestelijke, grappige muziekvoorstelling waarin 
LOET samen met alle kinderen een fantastisch feest wil  
maken, op haar eigen(wijze), vrolijke manier. De voorstelling 
is bedoeld voor kinderen 2 t/m 6 jaar en hun begeleiders en 
kost € 4,50 per persoon. Kaartverkoop vanaf 27 december via 
www.bibliotheeklagebeemden.nl. De voorstelling wordt  
gespeeld door Ruth Bakker. Zij speelt al 12 jaar kinder-
voorstellingen als het nieuwsgierige meisje LOET.  

SCHOOLSCHAATSEN 

Hallo leerlingen en ouders van de groepen 5 t/m 8! 
 
Denken jullie aan het inleveren van de aanmeldings-
formulieren voor het schoolhandbaltoernooi op  
vrijdag 6 januari?  
We hopen op veel aanmeldingen, zodat we er een leuk 
en sportief toernooi van kunnen maken.  
  
Mail het ingevulde aanmeldingsformulier (inclusief 
coach/ begeleider)   
naar tremegschoolhandbal@gmail.com 
—————————————————————-- 
Hallo leerlingen en ouders van de groepen 3 en 4! 
 
Kom (samen met je vriendjes en je vriendinnetjes) 
naar de handbalinstuif van Tremeg op  
vrijdag 6 januari van 10.00 - 12.00 uur.  
Meld je aan via een mailtje met je naam, groep en 
school erin. Stuur dit naar tremeginstuif@gmail.com  
liefst vóór 23 december. Meedoen is gratis!  
  
Tot 6 januari! 

HERINNERING VAN TREMEG 

http://www.bibliotheeklagebeemden.nl
http://www.bibliotheeklagebeemden.nl
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BIBLIOTHEEKNIEUWS 

http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/

