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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. 

THEMA-AVOND KLEINERF LENTEKRIEBELS 

In 2023 is de Week van de Lentekriebels  
van 20 tot en met 24 maart.  

Het thema voor de Week van de Lentekriebels is:  

Wat vind ik fijn? 
 

Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar vol-
wassenheid goede informatie krijgen en leren hoe je 
gezonde relaties aangaat, is relationele en seksuele 
vorming ook op school belangrijk. Juist ook op de 
basisschool, voordat kinderen in de puberteit komen 
en zij lichamelijk en emotioneel erg veranderen. Door 
relationele en seksuele vorming leren kinderen praten 
over relaties en seksualiteit, hun wensen en grenzen 
aanvoelen en aangeven en weloverwogen keuzes  
maken in wat ze wel en niet doen. Door goed  
voorbereid te zijn, beginnen jongeren vaak juist later 
met seks, wanneer ze er echt aan toe zijn.  

donderdag 6 april 
PAASVIERING 

op Kleinerf 

MEIVAKANTIE 
 

22 april tot en met 7 mei 
HERHALING 

vroeger 

Donderdag 23 maart staat de thema-avond gepland op  
Kleinerf. Op deze avond zijn kinderen, ouders, opa's en 
oma's en overige belangstellenden van 17.30-19.30 uur 
van harte welkom. De kinderen presenteren in de eigen 
groepslokalen hoe ze gewerkt hebben rondom het thema  
geschiedenis.  
Meneer Joris heeft samen met de kinderen ook hard  
gewerkt rondom het thema. Hij zal deze avond met iedere 
groep een muzikaal optreden verzorgen. Hieronder is te 
zien welke groep op welk tijdstip het optreden verzorgt.   
Het publiek mag daarbij plaatsnemen op de tribunetrap. 
 
Schema optredens 
17.45 uur groep peuters 
18.00 uur groep 1/2a 
18.15 uur groep 1/2b 
18.30 uur groep 3/4 
18.45 uur groep 4/5 
19.00 uur groep 6/7 
19.15 uur groep 7/8 

Wij hopen op een grote opkomst, 
deze avond!  

We verzoeken iedereen om via de 
ingang van het kleuterplein naar 

binnen te komen. 
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DANSVOORSTELLING GROEP 4-5 

Op dinsdag 4 april voert Danscollectief De Arnhemse 
Meisjes de voorstelling Op 't randje uit.  
In Theater De Eendracht, voor groep 4-5. 
Danscollectief Arnhemse Meisjes neemt je in de familie-
voorstelling Op ‘t randje al dansend mee door de  
speeltuin van het bestaan. Klim met hen op het randje en 
spring in de diepte van je fantasie!  

‘t volgende Blaaike verschijnt op  
woensdag 22 maart 

 

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

Deze speelse dansvoorstelling is een ode aan de  
onbevangenheid en ontdekkingsdrang voor jong én oud.  
De Arnhemse Meisjes stimuleren kinderen om verbonden 
te blijven met hun innerlijke stem en ongerepte kern.  
Ze onderzoeken hoe je intuïtie te volgen en tonen de  
ontdekkingstocht door een eindeloze verscheidenheid aan 
emoties en gevoelens.  
Waar brengt het ons als we die de vrije loop laten?  

MUZIEKVOORSTELLING GROEP 6-7+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. 
Voor informatie, zie Blaaike nummer 22 en 23! 

Op vrijdagmorgen 31 maart staat de tweede talent-
ochtend van dit schooljaar gepland.  
  
We zijn op zoek naar mensen met talent!  
Iedereen heeft wel een talent. Denk aan een hobby:  
breien, koken en bakken, voetballen, potten bakken, 
vogels spotten, voorlezen, armbandjes maken,  
bespeel je een instrument, kun je goed toneel spelen, 
tekenen, schilderen, enzovoort. Maar het kan net zo 
goed je werk zijn: kraamverzorgster, militair, ICT-
specialist, kapster, automonteur, timmerman, kok, 
metselaar, landbouwer, installateur, elektricien….  

MET SPOED TALENT GEZOCHT 

Hoe meer talenten zich aanmelden om een workshop 
te verzorgen, hoe kleiner de groepjes kinderen  
worden en hoe breder het aanbod wordt. 
Mocht je graag willen helpen maar niet weten wat je 
hiermee zou kunnen, dan helpen we je graag op weg. 
Ook de leerkrachten zullen activiteiten uitvoeren,  
passend bij hun talent.   

Kinderen kunnen zich deze keer inschrijven voor  
2 workshops. Elke workshop duurt een uur.  

De eerste ronde begint om 9.00 uur en de tweede 
ronde is om 10.30 uur.  

Het is de bedoeling dat je deze ochtend dus twee keer 
dezelfde workshop geeft.  

Jezelf opgeven om een workshop te leiden  
kan tot 20 maart!  
Kan via het Ouderportaalformulier of per mail. 
 
Heb je vragen? Stel ze!  
Juf Emma, juf Judith en juf Steffie zijn op de hoogte.  
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BOOMPLANTDAG GROEP 8 

Op dinsdag 7 maart fietste groep 8 naar Tereyken in 
De Mortel om daar bomen en struiken te planten.  
Ondanks de kou en de sneeuw! Doorzetters, hoor! 
In het kader van de Nationale Boomfeestdag! 
Voor kiekjes: zie album Ouderportaal groep 8. 

KONINGSSPELEN 

maandag 10 april 

TWEEDE PAASDAG 
vrije dag 

Groep 7 doet mee aan het nationaal verkeersexamen 
van Veilig Verkeer Nederland. 
Het praktisch én het theoretisch verkeersexamen voor 
Kleinerf vinden plaats op donderdag 30 maart. 

VERKEERSEXAMEN  

Oefenen voor het VVN praktisch Verkeersexamen met  
de Examen-app op je mobieltje.  
In 4 weken tijd helpt de app je op weg naar het examen. 
Coach Daan neemt je mee langs de belangrijkste  
onderdelen van het praktisch Verkeersexamen. Er zijn  
drie doe-opdrachten om samen met een volwassene te 
doen. Zo oefen je dus online, maar ook in de praktijk.   

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 
groep. 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 je mee wilt helpen met de  
begeleiding van de spellen kun je je tot en met 22 maart 
opgeven via de mail:  
karlijnnooyen@gmail.com 
Wanneer je vragen hebt over deze dag kun je terecht bij 
juffrouw Christel of Karlijn Nooyen van de ouderraad. 
Wij hebben er in ieder geval zin in! Jij ook? 
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