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CARNAVAL OP KLEINERF 

MEGA CARNAVALSOPTREDENS 
in ‘t weekske veuraf 

We hebben er nu al zin in! 

Van maandag 13 februari tot en met donderdag 16 
februari komt heel Kleinerf in de ochtend samen bij 
de tribunetrap. Jezelf verkleden is leuk! Eind deze 
week verschijnt het schema wie wanneer mag  
optreden in de weekberichten van de groepen. Lees 
het dus even goed door! Zo kunnen alle kinderen die 
willen één keer optreden in ’t weekske veuraf  
aan carnaval. 
Op vrijdag 17 februari 
houden we genoeg tijd over  
om te hossen en te feesten in  
de zaal. Er zijn dan nog  
groepsoptredens en  
“Ready2dance” treedt op. 
We gaan er een gezellige  
carnavalsweek veuraf van maken  
met z'n allen!  

 

Ouderraad en Team Kleinerf. 

GWEN LEEST VOOR IN GEMERT 

Op maandag 23 januari heeft Gwen uit groep 7-8  
namens Kleinerf meegedaan aan de Nationale Voorlees-
wedstrijd. Als schoolkampioen heeft ze onze school  
vertegenwoordigd in de regionale ronde. Er waren  
voorlezers van 10 scholen in De Eendracht in Gemert. 
Gwen heeft het goed gedaan, maar Fleur van Het Venster  
werd regionaal kampioen.  
Gwens groep was getuige van haar voorleesavontuur. 
Verslaggever Simon van Wetten omschreef Gwens voor-
leesbeurt in de krant: Gwen Priems van Kleinerf in De 
Mortel laat op een spannende manier paars slijm en  
venijn een rol spelen in het bestrijden van de Kraken, een 
zeemonster dat het dorp in ‘Mus & kapitein Kwaadbaard’ 
bedreigt. 

MIGRATIE PERIKELEN 

Alle deelnemers met de jury op de foto 
in het Gemerts Nieuwsblad! 

Gwen staat uiterst links. 

Gwen wordt aan het publiek voorgesteld. 

Misschien hebben de kinderen het al wel thuis verteld. 
Op vrijdag 27 januari heeft SKOOL de datamigratie in 
gang gezet van alle Chromebooks die we op Kleinerf in 
gebruik hebben. Het enige waar sommige kinderen van 
opkeken, was het moment dat eerder in de week hun 
wachtwoorden werden geïnventariseerd. 
De werkelijke migratie vond plaats op vrijdag na 
schooltijd, dus onze jeugdige gebruikers hebben daar 
weinig van gemerkt. 
Op de maandag daarop hebben ICT’ers van Stichting 
GOO de benodigde Microsoftlicenties via een power-
wash aangemaakt. Door alvast een keer in te loggen 
controleerden zij of alles in orde was. 
Dat was het dus niet; er waren onvoldoende licenties 
toegekend. Op donderdag konden nagenoeg alle  
kinderen met hun Chromebook het wereldwijde web 
weer op. Met dank aan de GOO ICT’ers én die van 
kindcentrum Kleinerf. 
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HERHALING 

Tijdens de afgelopen studiedag stond de tussen-
evaluatie van ons jaarplan centraal. Even de peilstok 
in onze organisatie, halverwege het schooljaar.  
Als team hebben we gekeken waar we nu staan wat 
betreft de speerpunten en de doelen die we onszelf 
gesteld hebben voor dit schooljaar. 
  
De speerpunten van dit jaar zijn:  
- Onderzoeken en ontwerpend leren  
- Rekenen  
- Talentontwikkeling  
- Sociaal emotionele ontwikkeling/Fides  
- Doorgaande lijn/Kansrijke combinatiegroepen  
- ICT  
 
Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar onze  
kwaliteitszorg en een eerste aanzet gemaakt ten  
aanzien van het evalueren van onze onderwijs-
plannen. We hebben het ontruimingsplan en de  
ontruimingsoefening geëvalueerd en hebben samen 
kritisch gekeken naar het concept Kindcentrumplan 
2023-2027.   

‘s Middags waren we als team compleet, onderwijs  
en opvang samen in verbinding en afstemming ten 
aanzien van de kwaliteit op onze locatie.  
 
Als team nadenken over de kwaliteit op onze locatie 
en wat we de komende jaren willen bereiken, iedere 
collega vanuit de eigen expertise.  
 
We kijken terug op een constructieve en leerzame 
dag.   

STUDIEDAG KLEINERF 

Na het rapport eind januari, worden de resultaten van 
Leerling in Beeld op donderdag 16 februari mee naar 
huis gegeven: CITO-gegevens van onder meer de vakken 
rekenen, begrijpend lezen en spelling. 
 
In de week van 6 februari brengt groep 8 deze uitslagen 
mee naar huis. 

LEERLING IN BEELD 

KINDERRAAD KLEINERF 

De kinderraad van Kleinerf vergadert op 
maandag 27 februari, onder schooltijd.  
De vergaderingen van de kinderraad 
vinden plaats met begeleiding van 
kindcentrumleider Marlon van Asten. 

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 15 februari 

 

Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

zaterdag 18 februari  
tot en met  

zondag 26 februari 

Tijdens de informatieavond aan het begin van het 
schooljaar hebben we een mooi bedrag opgehaald met 
het verkopen van materialen. In samenspraak met de 
kinderraad hebben we, zoals eerder aangekondigd, 
voor dit bedrag buitenspeelmaterialen aangeschaft. 
Een deel daarvan is te zien op de foto hiernaast..  
De overige materialen zijn meteen in gebruik  
genomen.  
Een fijne aanvulling op de materialen die we op ons 
kindcentrum al hadden.  

BUITENSPEELMATERIAAL 



 

Mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten, zoals verkeersles op het kind-
centrum, vragen soms extra investeringen. Zoals het theoretisch- en  
praktisch verkeersexamen in groep 7, een dodehoek-project, Streetwise of 
een andere inzet in de groep, op het plein of rondom het kindcentrum.  
Hiervoor krijgen BVL-scholen via de gemeente subsidie van de provincie 
Noord-Brabant.  
Deze subsidie is afgelopen jaar toegekend aan ons kindcentrum. In samen-
spraak met het team en onze coördinator verkeer hebben wij daarvoor  
diverse materialen aangeschaft.  
Met deze materialen kunnen we een heus verkeersplein nabootsen en  
kinderen spelenderwijs kennis laten maken met diverse verkeersborden, 
voorrangregels en afspraken in het verkeer. Zo leren we kinderen middels 
spel en materialen hoe zich te gedragen in het verkeer en leren zij de  
vertaling te maken naar de werkelijke verkeerssituaties in het eigen dorp en 
daarbuiten.   
Binnenkort meer informatie over onze jaarlijkse verkeersdag!   

SUBSIDIE BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (BVL) 


