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‘t volgende Blaaike verschijnt  
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Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

Samen met de kinderraad van Kleinerf en het team 
wordt een nieuwe afspraak van kracht. 
Het dragen van klompen is op ons buitenterrein geen  
enkel probleem. We verzoeken klompendragers om 
deze bij de hoofdingang uit te doen, aan de kant te 
zetten en andere schoenen aan te trekken bij het naar 
binnen gaan. Binnen schoenen dragen is belangrijk 
wat betreft de  
veiligheid van de kinderen. 
Op deze manier kunnen we langer genieten van ons  
gebouw, de vloeren en trappen. 
 
Hartelijk dank voor het begrip. 
Met vriendelijke groet, namens de kinderraad en het 
team van kindcentrum Kleinerf.  

SAMEN DE SCHOUDERS  
ERONDER 

 

woensdag 18 januari 
18.30 uur 

DE SPRANK, De Mortel 

Via Ouderportaal hebben alle ouders 
de uitnodiging ontvangen met betrekking  
tot de informatieavond op woensdag 18 januari  
aanstaande, 
om 18.30-20.00 uur in MFA De Sprank.  
 
Deze avond staat in het teken van het welbevinden 
van alle kinderen op ons kindcentrum.  
We rekenen op ieders komst.  
Nogmaals het verzoek wanneer je verhinderd bent 
om dit door te geven aan de medewerker die  
verbonden is aan de groep van je kind.  
 
Tijdens deze avond zullen onze kindcentrumleider 
en IB-er de avond introduceren.  
Het team is aanwezig, evenals Centrum voor jeugd 
en gezin, de wijkagent, de dorpsondersteuner en 
Henk de Visser namens FIDES.  
 
Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor 
een fijne omgeving van de kinderen.  
 
Tot dan! 
 
Team KC Kleinerf. 
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Op vrijdag 27 januari brengen de kinderen van groep 
1 tot en met groep 8 het eerste rapport van dit  
schooljaar mee naar huis. 
Naar aanleiding van het rapport zullen ouderavonden 
worden gepland. Om daarvoor in te schrijven  
ontvang je als ouder(s) een uitnodiging via mail. 
De data worden binnenkort bekend. 

RAPPORTEN  

woensdag 1 februari 
STUDIEDAG TEAM KC KLEINERF 

De kinderen zijn die dag vrij. 
Peuterwerk is open. 

OP KLOMPEN NAAR SCHOOL? 

 
En dan is het ineens 2023! 
Na twee weken met feestdagen en vakantie was 
het een feest om iedereen weer te ontmoeten op 
ons kindcentrum. Mooie verhalen delen en elkaar 
de hand schudden met daarbij de allerbeste 
wensen voor het nieuwe jaar.  
Een nieuw jaar, een onbeschreven blad.  
Nieuwe mogelijkheden en nieuwe keuzes die ge-
maakt mogen worden.  
 
Deze periode besteden we weer extra aandacht 
aan groepsvorming. Dit doen we vanuit ons  
pedagogisch fundament Fides aangevuld met 
allerlei werkvormen gericht op de groeps-
dynamiek.   
Na twee weken vakantie is het opnieuw aftasten,  
opnieuw leren kennen en even opfrissen wat we  
samen ook alweer hadden afgesproken.  
Samen zijn we verantwoordelijk voor ieders  
welbevinden op ons kindcentrum.  
Samen zorgen we ervoor dat we weer allemaal 
fijn kunnen starten.  
 
Namens team Kleinerf de allerbeste wensen voor 
alle kinderen, ouders en verzorgers.  

mailto:kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20volgende%20uitgave%20van%20't%20Blaaike


** Vrijdag 17 februari  
vieren wij op Kleinerf  
weer een mega mooi  

carnavalsfeest ** 
 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kinderen die het 
leuk vinden om een mooi optreden in elkaar te zetten 

voor deze carnavalsochtend.  
Wij hopen dat er klassen zijn die ons van een  

gezamenlijk optreden willen voorzien. 
 

Maar…kun jij mooi zingen, dansen, goochelen of  
misschien wel een uniek kunstje? Niets is te gek! 
Vind je het in je eentje nog een beetje spannend? 

Vorm dan een groepje met je vriendjes of  
vriendinnetjes en geef je nu op! 

 
De uiterlijke datum van inschrijving is  

woensdag 8 februari. 
 

Je kunt je opgeven bij je eigen juf of meester, 
die zorgt er dan voor dat jouw inschrijving wordt  
toegevoegd aan het programma. 
 
Nog een aantal weken  
geduld… maar trek alvast 
je té gekke carnavalskleren  
uit de kast en kom samen  
met ons in de carnavalssferen. 
 
Wij kijken er echt naar uit,  
wij hopen jullie ook! 
 
Ouderraad Kleinerf. 

CARNAVAL OP KLEINERF 

We hebben er nu al zin in! 

NOG EVEN KERST…. 

Foto’s  
OUDERPORTAAL 

https://plaza.basisonline.nl/plaza.php?module=albums&page=album&albumId=255065


BEWEGEN MET BEN BIZZIE 

Wietse@negen.nl 

hier 

hier 
Kan pas op 12 januari! 

mailto:wietse@negen.nl?subject=Informatie%20Beweeguurtje%20Kleinerf
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306437/ben-bizzie-beweeguurtje-klas-3-tm-5
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306486/ben-bizzie-beweeguurtje-klas-6-tm-8


BIBLIOTHEEKNIEUWS 

http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/

