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Contact met Kindcentrum Kleinerf 
en met leerkrachten/begeleiders: 

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact. 
 

en via ouderportaal van Kleinerf 
en/of via GOO Konnect. 

OUDERPANEL 

Op vrijdag 17 februari hebben we naar aanleiding van de 
ouderavond van 18 januari bij elkaar gezeten voor een 

vervolg. We vinden het als team erg fijn dat er een aantal 
ouders zijn die opbouwend mee willen denken in dat wat 
nodig is voor onze kinderen op locatie.  

Samen met deze ouders hebben we teruggekeken op deze 
avond en zowel de positieve punten als aandachtspunten 
besproken. Een aantal ouders zijn bezorgd over het  

welbevinden van met name de kinderen in de bovenbouw. 
De groepsdruk van het erbij horen of niet wordt als hoog 
ervaren. Deze zorgen worden gedeeld door collega’s op 

het kindcentrum. We kijken terug op een mooi, open en 
constructief gesprek waar een aantal acties uit naar voren 
zijn gekomen. Graag houden wij alle ouders op de hoogte 

via ’t Blaaike en via het ouderportaal. Wordt vervolgd.  

vrijdag 31 maart 

TALENTOCHTEND 
meer informatie volgt... 

Via verschillende kanalen krijgen wij het bericht dat er 
via onderstaand nummer onder valse voorwendselen  
namens ons kindcentrum om een financiële bijdrage  
gevraagd wordt voor anti-pestmaterialen. 
Het doelwit lijken helaas vooral de plaatselijke onder-
nemers te zijn. 
Als kindcentrum zullen wij nooit op deze manier een  
beroep doen op ouders en/of ondernemers om ons  
financieel te ondersteunen.  
Dus, word je gebeld door telefoonnummer 0598221908, 
doe daar dan geen zaken mee. 
Wij betreuren het enorm dat op deze manier onze naam 
frauduleus gebruikt wordt. 

ONDERNEMERS IN DE MORTEL: 
OPGELET 

Het is weer bijna zover! Op vrijdag 21 april aanstaande 
worden de Koningsspelen gehouden op Kindcentrum 
Kleinerf voor alle groepen. Die dag beginnen we om 
08:30 uur met een opening op het schoolplein en zingen 
en dansen we samen op het Koningsspelenlied 
“ZiggZagg”. 
 
Daarna krijgen de kinderen een Koningsontbijt in de 
klas. De kinderen brengen hiervoor een bord, beker en 
bestek mee. Een circuit van verschillende sportspelen 
en andere leuke spelletjes, in en om de school, zullen 
invulling geven aan deze ochtend. 
 
Hulpouders gevraagd 
Om van deze spellen een succes te maken, hebben we 
hulp van ouders nodig! Als u mee wilt helpen met de 
begeleiding van de spellen kunt u zich tot en met 22 
maart opgeven via de mail bij:  
karlijnnooyen@gmail.com 
Wanneer u vragen heeft over deze dag kunt u terecht bij 
juffrouw Christel of Karlijn Nooyen van de ouderraad. 
Wij hebben er in ieder geval zin in! U ook? 

KONINGSSPELEN 
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MUZIEKVOORSTELLING 6-7 en 7-8 

Op woensdag 22 maart bezoeken groep 6-7 en groep 7-8 
het Gemertse Cultuurhuis De Eendracht voor de muziek-
voorstelling Max en de mini-piano. 

In 1709 wordt er een baby in een klein pianootje 
te vondeling gelegd bij twee beroemde Italiaanse  
componisten. Zijn naam: Maximiliaan P. Presto. 
Al snel blijkt hij een muzikaal megatalent te zijn. 
Op zijn minipiano ramt hij de mooiste melodieën 
bij elkaar, waarmee hij de wijde wereld intrekt: 
hij gaat op reis met Antonio Vivaldi, studeert 
urenlang bij Johann Sebastian Bach en wordt 
verliefd op Anna Magdalena. Als hij erachter 
komt dat niemand eerlijk tegen hem is geweest 
besluit hij zijn eigen weg te gaan. 

Driehonderd jaar later vinden Ewout en Yornik op zolder 
het dagboek van Maximiliaan, hun over-over-over-over-
overgrootvader. Ze besluiten zijn verhaal te vertellen om 
iedereen te laten weten wie de echte schrijver is van de 
beroemdste klassieke muziek. 
 
De muziekvoorstelling Max en de mini-piano wordt  
uitgevoerd door theatergroep Het Trojaanse Kalf. 
Max en de mini-piano is een speelse muzikale voor-
stelling over vertrouwen, identiteit en zelfontdekking.  
Acteurs en zangers Ewout Ganzevoort en Yornik Onstenk  
(Het Trojaanse Kalf) spelen acht personages. Ze worden 
begeleid door violiste Isabelle Doodhagen en de vinding-
rijke arrangementen van toparrangeur Rik Elings.  

‘t volgende Blaaike verschijnt op  
woensdag 15 maart 

 

Nieuwe kopij vóór zondagavond 18.00 uur! 
kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl 

HERHALING 

MEIVAKANTIE 
22 april  

tot en met 7 mei 

Op woensdag 15 maart bezoeken de groepen 6 tot en 
met 8 het Oorlogsmuseum in Overloon. De excursie 
vindt plaats in het kader van het thema “geschiedenis” 
waarmee Kleinerf de afgelopen periode druk doende is. 

EXCURSIE GROEP 6 TOT EN MET 8 

Kleinerf deed mee met de Batterijen Battle van Stibat, 
een groot succes. Er deden 267 scholen mee, die  
samen ruim 90.000 kilo lege batterijen hebben  
ingezameld. De hoofdprijs werd gewonnen door OBS 
Plaggenborg in Sellingen: een spetterende show van 
illusionist Victor Mids op de eigen school!  
De kinderen van die school zamelden gemiddeld maar 
liefst 77,3 kilo batterijen per leerling in. 
Kindcentrum Kleinerf heeft ook bijzonder goed haar 
best gedaan en verzamelde 300 kilo batterijen! 

UITSLAG BATTERIJEN BATTLE 
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donderdag 23 maart 

THEMA-AVOND 
Kindcentrum Kleinerf 

17.30 uur - 19.30 uur  
 

Kom je ook kijken hoe Kleinerf  
heeft gewerkt rondom thema’s? 

Een verslagje van kinderraadslid Bibi: 
“We zijn gaan praten over de  

kerstviering en de carnavalsviering. 
De kerstviering vonden we leuk, maar 

soms was het te druk.  
Samen hebben we een aantal tips  
bedacht waardoor we dit de volgende 

keer anders kunnen maken.  
De carnavalsviering was goed bevallen. De optredens de 

hele week waren leuk. Tijdens de viering waren de  
pauzes soms een beetje saai. De start na de vakantie is 

goed gegaan.  
Met de kinderraad gaan we de regels van de trap en het 
buitenspeelmateriaal nog goed vertellen in de groepen. 

Dit doen we samen met juf Marlon.  
Voor de volgende keer onderzoeken we hoe we een  

watertappunt kunnen krijgen op ons buitenspeelplein.” 

VERSLAG KINDERRAADSVERGADERING 

Heb jij zo’n kleine peuter in huis? Die nu al op jouw  
telefoon of tablet wil swipen naar een favoriet filmpje of 
spelletje? Tijdens de Media Ukkie Dagen van 24 tot en 
met 31 maart is er aandacht voor mediawijsheid in de  
opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. De campagne 
helpt jou in je zoektocht naar balans en geeft volop  
inspiratie, richting en concrete tips. 
Het thema is dit jaar ‘Balans: bewegen met media’.  
We willen allemaal dat kinderen gezond opgroeien met 
media. Dus letten we bij onze kinderen op de juiste balans 
tussen mediagebruik en andere activiteiten. En tussen  
stilzitten en actief bezig zijn. Hoe bewegen kinderen mét 
media? Liggend op de bank, of juist actief? Van ver weg, 
of dichtbij? En lang achter elkaar of juist afgewisseld met 
andere activiteiten?  

MEDIA UKKIE DAGEN BIBLIOTHEEK 

Week van de Lentekriebels  
van 20 tot en met 24 maart 

https://www.vvmvc.nl/474/opgave-formulier-mvc-jeugd-jubileumdag/
https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/jeugd/jeugd-en-jongeren.html
https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/jeugd/jeugd-en-jongeren.html


NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK  
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