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studiemiddag

Alle kinderen zijn die middag vrij...

JANTJE BETON LOTERIJ

Beste lotenkoper!

Duizenden leerlingen van basisscholen in Nederland zetten zich in
voor buitenspelen. En dat is goed nieuws! In de periode van 13 tot en
met 27 september heeft u een éénmalige machtiging ingevuld in het
verkoopboekje van bijvoorbeeld uw kind of kleinkind, buurmeisje of
neefje dat op Kleinerf zit. Hiermee kocht u één of meerdere loten voor
deelname aan de Jantje
Beton Loterij. Wij willen u hiervoor hartelijk danken.
Éénmalige incasso lot(en)
Binnenkort wordt uw bijdrage, à € 3,- per lot, via een éénmalige incasso van uw rekening afgeschreven. Uw lotnummer(s) vindt u vervolgens op het rekeningafschrift of in uw online bankomgeving.
De winnaars
De trekking vindt plaats op donderdag 30 november 2017. Heeft u een prijs gewonnen dan ontvangt u deze automatisch op het adres dat u op de machtiging heeft ingevuld. Alle prijzen zijn gesponsord, zodat Jantje Beton zoveel mogelijk geld aan buitenspeelprojecten kan besteden. Bekijk hier op welke prijzen u kans maakt.
Profiteer van korting
Als deelnemer aan de Jantje Beton Loterij kunt u profiteren van leuke kortingen met de speciale Jantje Beton kortingscodes van onze sponsoren. Bijvoorbeeld op speelgoed of een spectaculair dagje uit! Bekijk hier alle kortingsacties.
‘Wist u dat het schoolplein in de top 3 van favoriete speelplekken van kinderen staat?’
Buitenspelen is buitengewoon belangrijk!
Buitenspelen was vroeger heel gewoon. Tegenwoordig speelt 1 op de 5 kinderen niet of slechts één keer per week
vrij buiten. Met uw bijdrage kan Jantje Beton buitenspeelprojecten realiseren voor kinderen in een verarmde
speelomgeving en kunnen deelnemende scholen buitenactiviteiten organiseren of het schoolplein opknappen.
Vindt u buitenspelen ook zo belangrijk? Help Jantje Beton de Loterij nóg succesvoller te maken. .
Beantwoord één vraag over de prijs van een lot.
Ook namens alle kinderen bedankt voor het ondersteunen van buitenspelen!
Met vriendelijke groet,
Jantje Beton Loterijteam.

BERICHT VAN MEESTER SRAAR BERKENS
Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten en het meeleven tijdens mijn afwezigheid. Er is
nu grote vooruitgang merkbaar. Het lopen gaat steeds gemakkelijker en de pijn is bijna weg. Lopen
zonder stokken is nog moeilijk omdat ik nog moeite heb met het evenwicht, maar dat komt de komende
weken ook wel weer goed
Ik hoop deze week even op Kleinerf binnen te lopen en ben blij om iedereen dan weer te zien.

SPAREN VOOR ONZE SCHOOL

KLEURWEDSTRIJD

Bij Jumbo kunt u sparen voor onze school. Bij
elke besteding van €10,- ontvangt u een
schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen
aan onze school. Van de punten die we
binnenhalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op www.jumbosparenvoorjeschool.nl leest u
meer!
Via deze site kunt u de schoolpunten direct aan
onze school toekennen. Wij zijn nog op zoek
naar meer mensen die willen helpen om punten
in te lezen: helma.adriaans@kleinerf.nl
We hebben al enkele vrijwilligers, maar veel
handen maken licht werk!
Ook in november kunt u nog Jumbo-sparen voor
Kleinerf!

Kleurwedstrijd voor alle groepen
vanaf de peuterspeelzaal
tot en met groep 8
Vogelvereniging “Gemerts
Kleur” houdt een
kleurwedstrijd voor alle
kinderen van Kindcentrum
Kleinerf. Elke groep heeft
een andere kleurplaat
ontvangen om in te kleuren.
De kleurplaten mogen zo
mooi mogelijk ingekleurd
worden met stift, kleurpotlood, wasco, en
dergelijke. Ze mogen zelfs versierd worden met
allerlei versiermateriaal.
De kleurplaten moeten vóór zaterdag 11 november
ingeleverd worden bij de juf of meester.
Deze worden dan opgehaald en beoordeeld door
de vogelvereniging. Ook worden alle kleurplaten
opgehangen in de tentoonstellingsruimte bij ’t
Anker in De Mortel.
Ze kunnen dan bekeken worden tijdens de OPEN
GEMERTSE VOGELKAMPIOENSCHAPPEN
van vrijdag 17 november tussen 20.00 - 22.00 uur,
zaterdag 18 november tussen 13.00 - 20.00 uur en
op zondag 19 november van 10.00 - 15.00 uur bij
’t Anker in De Mortel
Op zondag 19 november is om 11.00 uur de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Er is een
prijs voor elke groep: psz/groep 1, groep 2, groep
3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 én groep 8.
Dus vul op je kleurplaat je naam én in welke groep
je zit, dus niet groep 1-2, maar groep 1 of groep 2.
Alle kinderen die bij de prijsuitreiking aanwezig
zijn krijgen sowieso een leuke attentie.

DECEMBERFESTIVITEITEN
Voor de data en tijdstippen van Sinterklaas,
Kerstfeest en andere decemberactiviteiten:
maandkalender op www.kleinerf.nl! (klik!)

RAPPORTEN
Op vrijdag 8 december gaan dit schooljaar de
eerste rapporten van de groepen 3 tot en met 8
mee naar huis.

MEDIAMASTERS
Van 17 tot en met 24 november wordt dit
schooljaar de Week van de Mediawijsheid
gevierd.
Tijdens deze week spelen de groepen 6 tot en met
8 het superspannende mediawijsheidspel de
MediaMasters Game.
Spelenderwijs maken leerlingen via MediaMasters
kennis met de kansen en de gevaren van het
gebruik van moderne media.

In de week van 11 december vinden voor groep
3 tot en met 8 oudergesprekken plaats naar
aanleiding van dit rapport.
U ontvangt daarvoor een uitnodiging per mail.

