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MUZIEKIMPULS

Op zaterdag 9 september aanstaande
is de eerste soos-avond!!!!

www.kleinerf.nl

Afgelopen maandag hebben alle groepen van Kleinerf de eerste muziekles gehad van het project MuziekImpuls.
De MuziekImpuls is een landelijke subsidieregeling
die scholen kunnen aanvragen om het muziekonderwijs op school een boost te geven. Doel van de subsidie is dat de kinderen weer gaan ervaren hoe leuk
het is om samen muziek te maken en dat het docententeam vaardigheden en ideeën krijgt om uiteindelijk zelf de muzieklessen weer te gaan geven.
Kleinerf heeft deze subsidie toegekend gekregen.
Samen met Kunstlokaal in Gemert en Fanfare Sint
Lucia uit de Mortel is hiervoor een plan opgesteld.
Komend jaar krijgen alle groepen les van muziekdocent Joris de Bont en gaan de leerkrachten ook zelf
muzieklessen geven. Daarnaast wordt er door de
fanfare een blazers- en slagwerkklas gestart. De kinderen gaan dan ervaren hoe het is om een blaas- of
slagwerkinstrument te leren spelen. Dit gedeelte start
later in het schooljaar. De duur van het project is
drie jaar.

HOBBYDOOS
Beste kinderen,
Het nieuw schooljaar is begonnen en dat betekent dat
we ook weer gaan beginnen met de Hobbydoos. De
knutselavonden zullen als volgt zijn:
- Groep 6, 7 en 8: maandag 19.00 – 20.15 uur
- Groep 3, 4 en 5: donderdag 18.30 – 19.45 uur
De knutselavonden beginnen voor groep 6, 7 en 8 op
maandag 18 september en voor groep 3, 4 en 5 op
donderdag 21 september.
Lijkt het je leuk om samen met ons te komen knutselen, dan kun je jezelf aanmelden t/m 15 september: Email: vasco12@live.nl
Groetjes,
De leiding van de Hobbydoos

Dit is het begin van een seizoen vol leuke activiteiten
en soos-avonden vol gezelligheid voor jongens en
meiden vanaf groep 7 tot en met 15 jaar.
Dus behoor je tot deze groep en heb je zin om dit
schooljaar mee te doen aan al die leuke dingen,
kom dan zaterdag 9 september aanstaande om 20:00
uur naar de soosruimte in De Sprank!
Deze avond eindigt om 22:00 uur.
Vergeet niet om wat geld mee te nemen, een flesje fris
kost 1,50 euro, een zakje chips 50 cent en een snoepje
10 cent.
Je mag de eerste soosavond vrijblijvend een kijkje
komen nemen! Je mag ook een vriend of vriendin
meenemen!
Als jij het leuk vindt, mag jij je altijd aanmelden!
En als je verhinderd bent de 9e, mag jij je natuurlijk
ook altijd aanmelden. Aanmelden kan vanaf nu. Je
kunt je opgeven als lid door een mailtje te sturen naar
jongerensoos@hotmail.com.
Vermeld daarin het volgende:
Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, in welke
groep/klas je zit, e-mail adres en telefoonnummer
(vast en mobiel wanneer mogelijk)
Het lidmaatschap kost 25 euro voor een heel seizoen
en dat kun je overmaken naar rekeningnummer NL52
RABO 0134 9943 10
ten name van Jeugdsoos ’t Zulderke
onder vermelding van je volledige naam.
Ook zijn wij altijd op zoek naar ouders die af en toe
mee willen helpen bij een activiteit en/of een soosavond. Dit neemt niet veel tijd in beslag en is echt
nodig om al die leuke dingen door te laten gaan.
Heb je als ouder zin en tijd om een keer een soosavond mee te draaien, laat dat dan even weten aan
jongerensoos@hotmail.com.
Alvast bedankt!
Tot zaterdag 9 September!
Groetjes,
de Soosleiding.

5 Oktober - Dag van de leraar

Op 5 oktober wordt wereldwijd stilgestaan bij
het belang van onderwijs.

CREATIEF ONTDEKKEN
Geniet jij ervan om lekker creatief bezig te zijn
en allerlei materialen te ontdekken? Ga dan op
ontdekkingstocht in het Kinderatelier van
KunstLokaal!
In deze unieke cursus voor kinderen van 6 t/m
11 jaar wordt aan de hand van een spannend
verhaal of thema steeds een ander beeldaspect
uitgediept. Zo komt bijvoorbeeld het verschil
tussen warme en koude kleuren aan de orde,
wordt aandacht besteed aan materiaalgebruik of
aan licht en donker. De kinderen verkennen zo
hun wereld, ontwikkelen hun creativiteit en
leren zich uitdrukken in diverse materialen en
technieken. In deze cursus staat voorop dat het
kind het geweldig naar zijn zin heeft.

SPORT EN BEWEGEN
Dit schooljaar krijgen de bewegingslessen van
Kleinerf professionele ondersteuning.
Inge Poos gaat deze ondersteuning geven. En
meer! Wij vroegen haar een korte introductie
van haar werk te schrijven.

Het Kinderatelier start weer op dinsdag 5
september, van 16:00 tot 17:30 uur. De lessen
worden gegeven door kunstdocent Karin
Snijders. 12 lessen voor € 98,00.
Extra leuk: tot en met 15 september zijn er open
lesweken, dus kom gratis en vrijblijvend een
keertje proeven bij KunstLokaal op dinsdag 5 of
dinsdag 12 september! Wie weet is het iets voor
jou…

INFORMATIEAVONDEN
Om kennis te maken met de nieuwe klas en
groepsleerkracht van uw kind organiseert
Kleinerf speciale informatieavonden aan het
begin van het schooljaar.
Hiervoor zijn alle ouders/ verzorgers van harte
welkom. De presentaties vinden plaats in de
desbetreffende groepslokalen.
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!

SCHOOLFOTOGRAAF
woensdag 4 oktober

Sport- en beweegcoach Inge Poos
Mijn naam is Inge Poos, ik ben 26 jaar en sinds
juni actief als sport- en beweegcoach voor
gemeente Gemert-Bakel. Ik ben werkzaam op
zes verschillende kindcentra waaronder KC
Kleinerf.
Een keer in de twee weken werk ik op de
donderdag bij KC Kleinerf. Hier ondersteun ik
de groepsleerkrachten tijdens de gymlessen op
deze dag. Daarnaast richt ik mij op het
ontwikkelen van een doorgaande leerlijn die
bruikbaar is voor alle klassen. Zo tillen we het
bewegingsonderwijs samen naar een hoger
niveau.
Tijdens de pauze ben ik te vinden op het
schoolplein waar ik sportactiviteiten organiseer
voor de kinderen en na schooltijd bied ik leuke
sport- en spelactiviteiten aan voor de kinderen
op de buitenschoolse opvang van KC Kleinerf.
In mijn vrije tijd sport ik natuurlijk graag, houd
ik van koken, gezelligheid en vind ik het als
tante geweldig om op mijn vier neefjes/nichtje
te passen. Ik heb er enorm veel zin in en hoop
een gezellig en sportief schooljaar tegemoet te
gaan met alle kinderen en collega’s!

