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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. 

CARNAVAL OP KLEINERF 

KLACHTENREGELING 

Stichting GOO heeft een nieuwe interne klachten-
regeling opgesteld voor opvang en onderwijs.  
De uitgebreide versie is te vinden op de website van 
Stichting GOO bij documenten onder het kopje: 

onze organisatie. Onder  
hetzelfde kopje is bij ‘klacht 
of tip’ een korte versie te  
vinden voor ouders. Deze 
korte versie voegen we ook 
toe aan dit Blaaike en is te  
vinden op pagina 3. 
Mochten er vragen of  
onduidelijkheden zijn, loop 
dan gerust even binnen bij 
onze kindcentrumleider. 

Op vrijdag 17 februari organiseert Kleinerf  
de carnavalsviering op school! 

Planning van deze gezellige feestochtend: 

• 8.25 uur: Opening in de klas 

• 9.00 uur: Erehaag maken 

• 9.00-10.30 uur: Feesten en optredens in de grote zaal 

• 10.30-11.00 uur: Pauze 

• 11.00-12.15 uur: Feesten en optredens  
in de grote zaal 

• 12.15 uur: Afsluiten in de eigen klas 

• 12.30 uur: School uit  
en begin van de carnavalsvakantie 

De kinderen krijgen ranja, 
een wafel en een worstenbroodje.  
Fruit meebrengen is dus niet  
nodig, maar mag altijd. 

Alle kinderen mogen verkleed naar  
school komen.  
Confetti en spuitbussen mogen niet  
worden meegenomen naar school.  

Zwaarden en geweren moeten in de  
klas blijven en mogen niet mee  
naar de grote feestzaal. 

We gaan er een gezellig feestje van maken! 

Team Kleinerf en Ouderraad  

CARNAVAL KRULSTARTE 

Deze folder is ook vanaf de Kleinerf  
website rechtstreeks te downloaden! 
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Namens de ouderraad en zeker ook de  
kinderen, willen wij jullie heel hartelijk 
danken.  
Wij hebben namelijk met de grote 
clubkasactie € 368,00 opgehaald!  
Dit bedrag kunnen wij heel goed  
gebruiken voor de activiteiten op 
school.  
Tijdens de ouderraadsvergaderingen evalueren wij 
altijd de activiteiten die hebben plaatsgevonden, zoals 
het sinterklaasfeest en het kerstdiner.  
Beide zijn goed verlopen.  
Jullie hebben vast allemaal wel wat mooie foto’s in 
het ouderportaal voorbij zien komen!  

 

zaterdag 18 februari  
tot en met  

zondag 26 februari 

Sanne komt stage  
lopen bij het peuter-
werk en de BSO tot  
het einde van het  

schooljaar. 

EVEN VOORSTELLEN 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 

Van verschillende ouders hebben 
wij vernomen dat het betalen van 
de vrijwillige ouderbijdrage via de 
betaallink nog enigszins lastig of 
onduidelijk is.  
Heb je meerdere kinderen op 
school zitten? Dan kun je dezelfde 
betaallink, meerdere malen  

      opnieuw gebruiken.  
Bij deze nogmaals de link:  

klik op de euro! 
 

Zijn er vragen, dan horen wij ze graag  
terug bij Wendy, onze penningmeester. 

Al een enige tijd is de ouderraad,  
in samenwerking met juf Christel,  
het komende carnavalsfeest aan het 
organiseren.  
Wij zijn blij verrast dat jullie allemaal 
zo enthousiast zijn met het aanmelden 
van de optredens.  
Er zijn zóveel aanmeldingen…dat dit 
eigenlijk helemaal niet in onze  
carnavalsochtend past.  
Gelukkig hebben onze leerkrachten 
daar een heel mooi alternatief op  
verzonnen. Deze week staan er elke 
ochtend optredens gepland, zodat er 
vrijdag ook voldoende tijd over blijft 
voor de polonaise, het dansen en het 
springen! 

Terwijl wij allemaal in de carnavals-
sferen zitten... is de ouderraad ook  
alweer volop bezig met de organisatie 
van het schoolreisje van dit jaar. Hoe 
we die dag gaan invullen, dat houden 
we voorlopig nog als een verrassing. 
Wie weet komen wij hier in een van 
onze volgende berichtjes wel op terug. 

Zie pagina 4 van dit Blaaike! 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-FPITXYOQd2x5pc61PVTPQ


 

‘t volgende Blaaike verschijnt op woensdag 1 maart 
Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur: kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl 
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WEEKSKE VEURAF 

Enkele kiekjes van optredens tijdens 

‘t weekske veuraf! 

NAAR HET KASTEEL 

Op woensdag 8 februari togen de kleuters 
naar het kasteel van Helmond.  

Een uitstapje passend bij het thema  
kasteel waarmee de kinderen van de  
onderbouw van Kleinerf al een tijdlang  

enthousiast werken en spelen. 
Met dank aan de ouders  

die zorgden voor het vervoer! 

Méér foto’s:  
ouderportaal 

Méér foto’s in het ouderportaal! 


