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KLEINERF, De Mortel

MEIVAKANTIE

Op vrijdag 20 april organiseert Kindcentrum
Kleinerf de Koningsspelen 2018.

maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei

MAANDSLUITING

Die dag beginnen alle groepen om 8.30 uur met
een Koningsontbijt op school. De kinderen
brengen hiervoor een bord, beker en bestek mee.
Graag even merken met de naam van de
eigenaar.

Op woensdag 9 mei presenteert groep 2-3 haar
maandsluiting: van 12.00 uur tot 12.30 uur in de
grote zaal van De Sprank

De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te
nemen naar school.

Voor de maandsluiting komt elke groep dit
schooljaar aan de beurt.
Alle kinderen van het kindcentrum komen kijken.

Na het gezamenlijke ontbijt volgt een circuit van
verschillende sportspelen en andere leuke
spelletjes. Die dag is de school uit om 12.30 uur.

Ouders en andere belangstellenden zijn van harte
welkom.

VRIJ
HEMELVAARTWEEKEND

10 tot en met 13 mei

Om van de spellen op de dag
van de Koningsspelen een
succes te maken, hebben we
hulp van ouders nodig!
Geef u op bij een van de leerkrachten als u mee wilt helpen met de begeleiding van
de spellen.
Als u vragen heeft over deze
dag kunt u terecht bij juffrouw
Marieke, Arthur Boosten of
Cissy van Oosterwijk, beiden
van de ouderraad.
Wij hebben er in ieder geval
zin in! U ook?

FEESTWEEK
KLEINERF 40!
21 mei - 25 mei

VERKEERSDAG
donderdag 31 mei
informatie volgt

vrijdag 29 juni

AFSCHEID MEESTER SRAAR
continurooster tot 14.45 uur
Er is gekozen voor deze vrijdag omdat De Sprank
in geval van slecht weer, beschikbaar moet zijn.
Daarom is de school op donderdag 28 juni om 12.00 uur uit.

Gevraagd voor de afscheidsdag op 29 juni :

•
•
•

Ouders die hun oprit beschikbaar stellen en daar dan een spel willen begeleiden
(graag binnen de bebouwde kom en in de nabijheid van de MFA).
Ouders die groepsleider van een groep willen zijn.
Ouders die brigadier willen zijn.

Wanneer u één van deze ouders bent, graag een mailtje met een voorkeur van de ouderhulp
naar helma.adriaans@stichtinggoo.nl
Op donderdag 28 juni is er een instructiemoment om spullen en een plattegrond voor de
spelen op te halen.

HERINNERING
FEESTWEEK KLEINERF 40!

Maandag 21 mei
VRIJ vanwege 2e Pinksterdag
Dinsdag 22 mei
SCHOOLREIS
Woensdag 23 mei
MUZIEKDAG

Donderdag 24 mei
FEESTDAG

waarvoor ouders uitgenodigd worden om
's middags te komen kijken!

Vrijdag 25 mei
MEESTERS- EN
JUFFENDAG
Nadere informatie over de feestweek volgt,
via 't Blaaike, de groepsmail en/of Klasbord.

STUDIEMIDDAG TEAM
maandag 4 juni
Kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur

ROEFELDAG
groep 8
donderdag 7 juni

Elk jaar organiseert het Roefelcomité voor alle
kinderen uit groep 8 van de gemeente GemertBakel de Roefeldag. Om deze leerzame en leuke
dag voor de kinderen te kunnen organiseren is
geld nodig.
Als u lid bent van Rabobank Peel Noord mag u
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen
op een organisatie die u een warm hart toedraagt.
Wij nodigen ouders van harte uit om hun stem uit
te brengen op de Roefeldag. Met uw steun kunnen
we weer een fantastische Roefeldag voor de kinderen van groep 8 organiseren. Klik hier!
Hartelijk dank.

Vrijdag 22 juni:

RAPPORTEN
gaan mee naar huis

Ook dit jaar heeft Oranjecomité De Mortel weer een leuk programma in
elkaar gezet om Koningsdag te vieren. We willen daarom alle kinderen (en hun ouders) uit De Mortel
uitnodigen om op vrijdag 27 april deel te nemen aan dit feest!
Het programma ziet er die dag als volgt uit:
09:00 uur
Uitsteken van de vlaggen
10:15 uur
Samenkomst kinderen op het dorpsplein met je allermooist versierde
fiets, skelter e.d.
10:30 uur
We hijsen de vlag en reiken de prijzen uit voor de
“Mooist-versierde-fiets-wedstrijd”
10:40 uur
Rondgang door De Mortel met begeleiding van fanfare St. Lucia.
11:00 uur
Spelendag in en rond De Sprank (bij slecht weer binnen)
13:30 uur
Einde spelendag.
Deelname aan deze spelenmiddag is op eigen risico!
We gaan er van uit dat de ouders hun kinderen een beetje in de gaten houden.

Vrije markt

Ook dit jaar is er weer een vrije markt/speelgoedbeurs tijdens Koningsdag. De vrije markt begint om
11.00 uur en duurt tot 13.30 uur. Alle spullen kunnen uitgestald worden op een deken of plaid. De
markt is op het dorpsplein op een door de organisatie, aangewezen plek.
Spelregels:
•
Van 11.00 uur tot 13.30 uur.
•
Voor en door kinderen tot en met 16 jaar (evt. onder begeleiding van ouders).
•
Je mag verkopen:
•
speelgoed, (carnavals)kleding, verzamelingen zoals voetbalkaartjes,
zelfgemaakte spullen etc.
•
Je mag niet verkopen:
•
kapot speelgoed, tv’s en andere huishoudelijke artikelen.
•
Alle spullen moeten geprijsd zijn.
•
Maximale prijs € 12,00.
•
Alle restant spullen moeten retour genomen worden. Wij hebben geen
verantwoordelijkheid voor de verkoop.
•
Zorg ervoor dat je voldoende wisselgeld bij je hebt.
•
Aanmelden niet nodig.

GROEPSVERDELING
SCHOOLJAAR 2018 - 2019
•

Groep 1-2

•
•
•
•

Groep 2-3
Groep 4
Groep 5-6
Groep 7-8

(vanaf november aangevuld met instromers)

Op een later tijdstip zullen we de betreffende
leerkrachten publiceren.

schoolkamp groep 8
maandag 14 mei
tot en met vrijdag 18 mei

