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een wekelijkse uitgave van Kindcentrum

RECTIFICATIE
De Jantje Beton Loterij start op woensdag 13 september, dit in tegenstelling met wat wij eerder
publiceerden.
Groep 8 verkoopt de loten voor een goed doel:
de helft van de opbrengst is voor de school om
naar eigen goeddunken te besteden. De andere
helft is voor projecten van Jantje Beton.

KLEINERF, De Mortel
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KEN JE SCHOOLSPOT AL?

INFORMATIEAVONDEN
Om kennis te maken met de nieuwe klas en
groepsleerkracht van uw kind organiseert
Kleinerf speciale informatieavonden aan het
begin van het schooljaar:
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
Als ouders/verzorgers bent u van harte welkom!

MAANDSLUITINGEN
Om een maandsluiting te presenteren komt elke
groep dit schooljaar aan de beurt.
Alle kinderen van het kindcentrum komen kijken. Ook ouders zijn van harte welkom.
Wanneer de gelegenheid zich voordoet, vindt de
presentatie in de grote zaal van De Sprank
plaats.
Vrijdag 27 oktober, 12.00 uur, groep 6-7
Maandag 18 december, 11.00 uur, groep 1-2
Vrijdag 23 februari, 12.00 uur, groep 7-8
Woensdag 9 mei, 12.00 uur, groep 2-3
Vrijdag 29 juni, 12.00 uur, groep 4-5

Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (soms tot wel
90%!) kun je via schoolspot officiële software,
clouddiensten, hardware en andere ICTgerelateerde producten bestellen.
Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf
van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers.
Daarnaast sluit KINDCENTRUM KLEINERF
vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht
voor gebruik thuis met verschillende leveranciers.
Hierdoor kun je als ouder en als leerkracht profiteren van onderwijskorting in de schoolspot webwinkel.
Zo verkopen we bijvoorbeeld Office ProPlus voor
maar € 3,99 per jaar en Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en
zelfs smartphones aan met korting.
Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of je
kind inderdaad een leerling is van de opgegeven
basisschool.
Klik hier voor meer informatie of bezoek de
website om een account aan te maken.

CURSUS WAARDE(N)VOL
COMMUNICEREN MET JE KIND
Woensdag 13 september 2017 start De
Zorgboog met een nieuwe reeks van de cursus
Waarde(n)vol communiceren met je kind.
In deze interactieve cursus krijg je handvatten
om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden
aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de
basisprincipes van het communiceren met je
kind uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen
voelt, zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo
conflicten oplossen zodat niemand verliest
en zo afspraken maken dat iedereen zich er aan
houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu
aan! Of neem een kijkje op onze website van de
Zorgboog voor meer informatie over deze
cursus.
Waar?
Helmond,
wijkgebouw Generaal Snijdersstraat 58.
Wanneer?
Woensdag 13, 20 en 27 september en 4 en 11
oktober 2017 of
Dinsdag 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
Aanmelden
Wil je meedoen? Meld je dan nu aan! Dit kan
via het online aanmeldformulier
of neem telefonisch contact met ons op via
telefoonnummer 0492-504821.

JEUGDTHEATERSCHOOL
ANNATHEATER
Kom gratis een proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie
gebruiken om allerlei spannende, gekke en
onverwachte situaties te beleven. Het is niet
alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je
leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen
werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je
vermogen om samen te werken, te presenteren en
je fantasie worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren
onder de enthousiaste begeleiding van
theaterdocent Lavínia Germano professionele
acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een
proefles volgen. De lessen worden vanaf 13
september op woensdagen en donderdagen
gegeven.
Jeugdtheaterschool Annatheater heeft met de
voorstelling In de ban van Richard zowel de
publieks- als de vakjuryprijs gewonnen op het
Brabants Theaterweekeinde 2016.
Meer informatie:
laviniagermano@annatheater.nl
of bel: 06-44369288.
Voor lestijden:
www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Het Annatheater is gelegen op 1 minuut
loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 5705 AR
Helmond.

Kosten?
Inwoners van de gemeente Helmond krijgen in
verband met subsidie korting op de cursus. Zij
betalen € 40 per persoon. Woon je niet in
Helmond, maar ben je wel lid van
Zorgboogextra, dan betaal je € 123. Ben je geen
lid van Zorgboogextra? Dan betaal je € 136.
Informatie?
Voor meer informatie over Waardenvol
communiceren met Kinderen dan kun je een
mail sturen naar
cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch
contact met ons opnemen via
telefoonnummer 0492-504821
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