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THEMA-AVOND KLEINERF 

Op vrijdagmorgen 31 maart staat de tweede talent-
ochtend van dit schooljaar gepland. 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.  

TALENTOCHTEND 

Morgen, 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 klassen hoe ze  
gewerkt hebben rondom het thema geschiedenis. 

 

Meneer Joris heeft samen met de kinderen 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. 
We verzoeken iedereen om via de ingang op het kleuter-
plein naar binnen te komen.  
 
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 

SPULLEN TALENTOCHTEND 

Muzikale presentaties geschiedenisthema’s 
bij de tribunetrap! 

Voor een activiteit tijdens de talentochtend zijn we op 
zoek naar porseleinen spullen.   
Denk aan porseleinen bordjes, schaaltjes, kopjes 
etc. De kinderen gaan tijdens de activiteit deze spullen 
versieren met verf. Mocht iemand thuis hier iets van 
hebben staan, waar die niets meer mee doet, dan kun-
nen wij deze heel goed gebruiken.   
De spullen mogen ingeleverd worden bij juf Cynthia 
(leerkracht groep 1/2b).  
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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 29 maart 

 

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

Al klimmend en balancerend op alle randjes en richels van 
het verplaatsbare en veranderlijke decor door scenograaf 
Roos Matla, zoeken de Arnhemse Meisjes op  
gedurfde én speelse wijze naar de grenzen van het  
onbekende. Door middel van de energieke en opzwepende 
ritmes van live percussionist Ruben van Asselt vinden ze 
samen uit waar het ons kan brengen als ál je emoties er 
mogen zijn. Onder artistieke begeleiding van Andreas 
Denk, die met zijn gezelschap plan-d al decennialang 
danstheater voor kinderen maakt.  
Juf Christel is nog op zoek naar ouders die kunnen rijden. 
Reageren kan op haar weekbericht van afgelopen vrijdag.  

MEIVAKANTIE 
 

22 april tot en met 7 mei 
 

Heb je zin om andere ouders te ontmoeten? Lekker 
even offline? Of gewoon even uitblazen na de  
drukke ochtendspits? Het kan allemaal één keer in de 
maand op dinsdagochtend in de huiskamer 
(Otterweg 27) van het ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk.  
Op dinsdagochtend 28 maart van 8.30 tot 10.30 uur 
is de eerste Koffie & Klets. Voor die gelegenheid 
toveren we de huiskamer om tot koffiebarretje.  
We trakteren je op de lekkerste koffie en thee van 
The Count of Coffee Helmond. Wandel je ook even  
binnen voor een warm drankje en wat lekkers?  
Je kindje mag natuurlijk ook mee! 

KOFFIE & KLETS 

Deze annonce komt 
via bibliotheek De Lage Beemden. 

donderdag 6 april 

PAASVIERING 

Oranje Comité De Mortel is druk bezig met de voorberei-
dingen voor Koningsdag. Koningsdag is dit jaar op don-
derdag 27 april en er staan leuke en gezellige activiteiten 
op de planning! Dit kunnen wij alleen niet alleen, wij zijn 
daarom op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om 
ons te helpen die dag met het begeleiden van de spelletjes 
voor de kinderen. Het zal zijn van ongeveer 11 uur tot 
ongeveer 14 uur. Lijkt het jou leuk om ons te helpen? 
Stuur dan een mail naar ocmortel@gmail.com.  
Wij hebben er al heel veel zin in! 

ORANJE COMITÉ DE MORTEL 
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Het is weer bijna zover! Op vrijdag 21 april aanstaande 
worden de Koningsspelen gehouden op Kindcentrum 
Kleinerf voor álle groepen. Die dag beginnen we met 
een gezamenlijke 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 sport-
spelen en andere leuke spelletjes, in en om de school, 
zullen invulling geven aan deze ochtend. 
 

HELLUP! 
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 (= vandaag!) aanmelden via de mail bij:  
karlijnnooyen@gmail.com 
Wanneer je vragen hebt over deze dag kun je terecht 
bij juffrouw Christel of Karlijn Nooyen van de ouder-
raad. Wij hebben er in ieder geval zin in! Jij ook? 

HERHALING 

De groepen 7 doen mee aan het nationaal verkeersexa-
men van Veilig Verkeer Nederland. 
Het praktisch én het theoretisch verkeersexamen voor 
Kleinerf vinden plaats op donderdag 30 maart. 
Het theoretisch examen bestaat uit een digitaal examen 
op school. Hiervoor hebben de kinderen al huiswerk 
meegekregen en worden ook iedere week de  
verkeersregels op school geoefend.  
Als kinderen zich extra voor willen bereiden of willen 
checken of ze de verkeersregels onder de knie hebben, 
kunnen ze dat doen via https://examen.vvn.nl/oefenen. 
Je kunt er ook oefenexamens maken. 
Om het praktisch examen te doen, fietsen de kinderen 
een route door Gemert. Dit om hun trapvaardigheid en de  
praktische toepasbaarheid van hun kennis in het verkeer 
zichtbaar te testen. De route werd al gedeeld, zodat  
ouders vooraf met hun kind kunnen oefenen. 
Op 14 maart zijn de fietsen gekeurd door VVN - afdeling 
Gemert. Op 30 maart dient groep 7 dus deze veilige fiets 
met OK-sticker mee naar school te brengen voor het  
examen. 
Wij wensen de groepen 7 veel succes bij het examen! 

VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7 KONINGSSPELEN 
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OORLOGSMUSEUM 

Op woensdag 15 maart zijn de groepen 6, 7 en 8 naar 
het Oorlogsmuseum in Overloon geweest. Dit museum 
staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Door 
middel van een speurtocht konden we door het hele 
museum lopen. We begonnen in een gedeelte met veel 
informatie over de periode van 1940 tot 1945.  
Vervolgens kwamen we terecht in een grote loods met 
allemaal voertuigen en materialen uit die periode. Hier 
konden we ook indrukwekkende filmpjes bekijken 
waardoor je je in kon leven in die tijd. Ook was er nog 
een kelder met voorwerpen om te bekijken.  
 
We willen het museum bedanken voor zijn gastvrijheid 
en indrukwekkende collectie.  
Ook willen we alle ouders die mee zijn gereden en 
groepjes hebben begeleid heel erg bedanken.  
Het was een heel leerzaam bezoek!  

OUDERCOMMISSIE PEUTERWERK 

Hoi allemaal! 
 
Via deze weg wil ik me graag aan 
jullie voorstellen.  
Mijn naam is Karin Goossens,  
31 jaar oud en woonachtig in De 
Mortel. 
Getrouwd met Rob en samen  
hebben we 2 kinderen, Luuk (3)  
en Suze (1). 
Rob en ik werken allebei bij ons 
bedrijf aan huis, Partyverhuur 

Goossens. 
Mijn hobby`s zijn lezen, bootcamp en sporten bij Vitaz.  
Op de peuterspeelzaal van Kleinerf ga ik me inzetten als 
hulpouder. 

Karin Goossens en Bahar Baken zijn twee nieuwe  
mensen voor de oudercommissie. 
Wij verwelkomen hen van harte en wensen hen veel ple-
zier en succes. 
Hieronder stellen zij zich zelf voor. 

Hallo. 
 
Juf Marlies vroeg of ik een stukje 
wilde vertellen over mijzelf. 
Ik ben Bahar Baken, 37 jaar oud 
en getrouwd met Leon. 
Wij hebben een zoontje Jayden en 
hij wordt in april 3 jaar.  
Ik ben Gespecialiseerd  
verpleegkundige in verpleeg-
technische handelingen en werk bij 

Savant-Zorg.  
Mijn hobby is koken. 
Wij wonen al 2 jaar met plezier in De Mortel.  
Groetjes, Bahar. 

Voor meer foto’s: 
zie Ouderportaal, 
fotoalbum voor 

groep 6-7-8 

Overloon, 15 maart 2023 



BEN BIZZIE SPORTUURTJE 

Vanaf 29 maart mogelijk 
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