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WOORDJE VOORAF
Hallo, jongens en meisjes,
het nieuwe schooljaar gaat weer beginnen. Toen ik de voorbije week op school
kwam om een en ander voor te bereiden, trof ik al enkele kinderen op de speelplaats. Ze hadden een fijne vakantie gehad, maar waren ook wel blij dat ze
weer naar school mochten. Het is fijn om te horen dat je weer met plezier naar
school toe komt.
De nieuwe leerlingen op de peuterspeelzaal en in groep 1 willen we natuurlijk
verwelkomen en we wensen jullie veel speel- en leerplezier.
We wensen juffrouw Steffie nog een fijne zwangerschapsperiode toe en houden jullie op de hoogte in
deze laatste weken voor de bevalling. Meester Jeroen Emonds zal gedurende het zwangerschapsverlof
de groep 4-5 overnemen.
We verwelkomen juffrouw Marieke de Koning in groep 7-8 en wensen haar een fijn en leerzaam jaar
toe.
Ook Iris Eekels heten we welkom, zij gaat in groep 1-2 afstuderen, heel veel succes dit komende
schooljaar.
We werken kindcentrum breed, intensief aan een positieve groepsvorming. De eerste weken zal dat
bijna dagelijks op het programma staan en tijdens de maandsluitingen die voor alle geïnteresseerden
toegankelijk zijn, komen bepaalde stukjes daarvan terug.
We hopen op een heel fijn jaar waarin we samen weer veel plezier kunnen maken, veel kunnen leren
en samen iets kunnen betekenen voor een ander.
Ik wens jullie, maar ook alle juffrouwen, meesters en vrijwilligers een heel fijn, interessant en leerzaam schooljaar toe.
Sraar Berkens

Wekelijks sturen de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 8 in principe een mail met
actueel nieuws van hun groep. Is er geen
nieuws, dan komt de groepsmail een
weekje later...
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JANTJE BETON LOTERIJ
Scholen in actie voor meer buitenspelen
Wist je dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts één
keer per week vrij buitenspeelt? En dat 80% van
de kinderen onvoldoende beweegt? Daarom ondersteunt de Jantje Beton Loterij scholen om geld
op te halen voor buitenspelen en bewegen tijdens
en na schooltijd. De helft van de opbrengst is
voor de school om naar eigen goeddunken te besteden. De andere helft is voor projecten van Jantje Beton.
Groep 8 van Kleinerf doet ook mee met de verkoop van loten. Op woensdag 6 september start
de actie.

FOTO’S

ACTUEEL!

Op de internetpagina’s van Kleinerf worden
regelmatig werkstukjes en foto’s van kinderen
gepubliceerd. Als u als ouder bezwaren hebt
tegen publicatie, gelieve u dit aan de leerkracht
van uw kind kenbaar te maken. Werkstukjes en/
of foto’s van kinderen, waarvan de ouders
bezwaar maken, worden niet - of niet herkenbaar
-- op de internetpagina’s gepubliceerd.

Op de website van Kleinerf is een aantal pagina’s, het kindcentrumplan en de kindcentrumgids aangepast aan het nieuwe schooljaar.
De complete versies zijn via de website als pdfbestand te downloaden.
Wijzigingen worden gemeld in de groepsmail,
de groepspagina op de website of via ‘t Blaaike.

Bij de publicatie van werkstukjes, gemaakt door
kinderen, zullen geen achternamen van kinderen
worden vermeld.
Bij vermelding van
persoonlijke gegevens van
leerlingen, ouders en
leerkrachten, zal nooit meer
worden gepubliceerd dan
vrij verkrijgbare informatie.

LUIZENCONTROLES
Elke eerste woensdag na een vakantie (30 augustus) komt een groep vrijwilligsters alle kinderen
van de school controleren op luizen en neten.
Dit gebeurt al jaren, maar om even uw geheugen
op te frissen hieronder de gang van zaken rondom
de luizencontroles:
 Als

uw kind neten en/of luizen heeft, wordt u
gebeld door een van de vrijwilligsters.

 Als

uw kind luizen en/of neten heeft, dient u uw
kind te behandelen met een bestrijdingsmiddel
en eventueel voorzorgsmaatregelen te nemen
door beddengoed en knuffels te wassen.

 Mocht

uw kind levende luizen hebben, dan
wordt u gebeld en meteen gevraagd om uw kind
op te komen halen van school. Dit om verdere
verspreiding van de luizenplaag te voorkomen.
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weken na het constateren van de neten en/of
luizen wordt de gehele groep die het betreft nogmaals gecontroleerd.

 Mochten

er nog onduidelijkheden zijn rondom
deze gang van zaken, dan kunt u altijd verdere
informatie vragen aan de leerkracht van uw
kind.
Zie ook de flyer van de GGD bij Blaaike nr 1

INTERNETPROTOCOL
Omtrent het gebruik van internet en e-mail op
school worden met de kinderen in het begin van
elk schooljaar afspraken gemaakt.
Onder meer:
 Schrijf nooit je achternaam met je adres of telefoonnummer in een e-mailbericht; wil je het
toch doen, vraag dan altijd aan je ouders of leerkracht of dit mag.
 Geef op een website met spelletjes nooit je naam
of e-mailadres of dat van de school op.
 Leg nooit verdere contacten met iemand zonder
toestemming van je leerkracht of ouder(s).
 Stuur nooit foto’s van jezelf of anderen zonder
toestemming van je leerkracht of ouder(s).
 Krijg je e-mailberichtjes die je niet leuk of raar
vindt? Vertel dat dan meteen aan je ouders of je
leerkracht.
 Gebruik geen scheldwoorden of onaardige opmerkingen naar anderen als je mailtjes verstuurt.
Reageer vriendelijk en beschaafd op berichten
van anderen.
 Controleer je bericht of tekst op spel- en typefouten.
Internet wordt op school gebruikt voor educatieve
doeleinden en kan in voorkomende gevallen ook
in de vorm van entertainment worden gebruikt.
Ga niet op zoek naar
sites met ongeschikte
informatie zoals seks,
geweld, racisme,
enzovoort.
Je riskeert hierdoor dat
je het schoolinternet
voor een tijdje niet
mag gebruiken…
Chatten, twitteren, skypen gebruik van Facebook
en andere social media is op Kleinerf alleen toegestaan onder toezicht van een leerkracht of een ouder.

JUMBO SPAARACTIE
Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21
november 2017 kan er bij Jumbo
Supermarkten gespaard worden voor onze
school! Samen met familie en vrienden kunnen
de Jumbo-klanten sparen voor spel- en
leermaterialen voor Kindcentrum Kleinerf.
Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe step,
(houten) spellen, een zandbak of een voorraad
knutselmaterialen. Er is een groot aanbod en de
school kan zelf kiezen waar klanten/ouders voor
gaan sparen. En het mooie is: deelname aan
deze actie is geheel kosteloos.
Voor deze ‘Sparen voor je School’ actie stelt
Jumbo onder de deelnemende basisscholen in
de regio een te verdelen budget beschikbaar.
Uiteraard zorgt Jumbo in de winkels voor
voldoende aandacht voor deze actie.
Hoe werkt de actie
Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van
Jumbo bij elke besteding van € 10,- een
schoolpunt met een code. Op de
website jumbosparenvoorjeschool.nl kunnen
zij heel eenvoudig de punten toewijzen aan een
deelnemende basisschool. Hoe meer punten de
school verzamelt, hoe meer ze kan besteden aan
spel- en leermaterialen.
Wij vragen u dan ook om punten die u
ontvangt bij Jumbo, deze thuis zelf toe te
kennen aan Kleinerf en slechts incidenteel
deze punten mee naar school te geven...

INFORMATIEAVONDEN
maandag 11 september:
18.30 uur: groep 3
19.30 uur: groep 4-5
20.30 uur: groep 6-7
dinsdag 12 september:
18.30 uur: groep peuters en groep 1-2
18.30 uur: groep 7-8

GYMTIJDEN
Maandag
10.45-11.45 peuterspeelzaal en groep 1-2
12.45-13.45 groep 6-7
13.45-14.45 groep 7-8
Dinsdag
10.45-11.45 peuterspeelzaal en groep 1-2
12.45-13.45 groep 4-5
13.45-14.45 groep 3
Woensdag
10.45-11.30 peuterspeelzaal en groep 1-2
11.30-12.30 groep 6-7
Donderdag
09.30- 10.30 peuterspeelzaal en groep 1-2
10.45-11.45 groep 4-5*
*) met sportcoach
12.45-13.45 groep 7-8*
13.45-14.45 groep 3*
Vrijdag
10.45-11.45 groep 1-2 (bij slecht weer gymzaal)

SCHOOLFOTOGRAAF
woensdag 4 oktober
STARTGESPREKKEN
Als er toch punten op school ingeleverd worden
zijn we tevens op zoek naar ouders die een stapeltje Jumbo-punten in willen voeren die bij Kleinerf zijn ingeleverd en nog ingevoerd moeten
worden. Wilt u dit voor de school doen, geef dit
dan even via de mail door dan krijgt uw kind af
en toe een stapeltje mee om in te voeren. Aanmelden kan via:
helma.adriaans@kleinerf.nl

In de week van 18 september vinden de startgesprekken plaats.
Wat zijn dat?
Startgesprekken worden gevoerd in het begin van
het schooljaar om samen met de ouders te bekijken
wat de leerling nodig heeft en hoe we de leerling
de beste begeleiding kunnen geven.
Samen wordt dan afgesproken hoe vaak er contact
is tussen ouders en leerkracht en op welke manier.

