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WEBSITE / KLASBORD

DECEMBERFESTIVITEITEN
Omdat elke groep voortaan gebruik maakt van
“Klasbord”, zullen er wijzigingen plaatsvinden op de
Kleinerf-site. Hierop zullen alleen nog foto’s
geplaatst worden van een gezamenlijk schoolgebeuren, zoals bijvoorbeeld de opening van het schooljaar,
de komst van Sinterklaas en de kerstviering. Verder
zal elke leerkracht regelmatig foto’s en info op
Klasbord zetten van activiteiten die in de klas
worden georganiseerd.
Deze foto’s kunnen alleen via de computer worden
gekopieerd (dubbelklikken!) en kiezen voor “opslaan
als”. Via de telefoon kunnen ze niet van klasbord
worden gehaald. Aan het einde van het schooljaar
bestaat de mogelijkheid om een fotoboekje van zelf
geselecteerde foto’s te bestellen.

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

RAPPORTEN
Op vrijdag 8 december gaat dit schooljaar het
eerste rapport van de groepen 3 tot en met 8 mee
naar huis.

SPAREN VOOR JE SCHOOL
Op www.jumbosparenvoorjeschool.nl leest u
meer!
Via deze site kunt u de schoolpunten direct aan
onze school toekennen.
Maar wij zijn ook nog op zoek naar 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!

In de week van 11 december vinden, naar
aanleiding van dit rapport, oudergesprekken
plaats voor groep 3 t/m 8. U ontvangt daarvoor
een uitnodiging per mail.

VOORTGEZET ONDERWIJS
INFORMATIEAVOND
Op 12 december organiseert Kleinerf samen met
het Commanderijcollege een voorlichtingsavond
voortgezet onderwijs, van vmbo tot vwo.
De avond is alleen voor ouders van leerlingen
uit groep 8.
Aanvang 19.00 uur.
De maandsluiting in december vindt
vanwege de drukke kerstperiode plaats op
maandag 18 december,
van 11.30 uur tot 12.00 uur.
De presentatie is in handen van groep 1-2.

MAILADRESSEN

OPROEP

Alle scholen en kindcentra die behoren tot de
Stichting GOO krijgen een nieuw mailadres.
Op 13 en 14 november was Kleinerf aan de beurt.
Het is jammer dat we het oude en vertrouwde
@kleinerf.nl moeten verlaten maar over dit soort
zaken wordt elders beslist...
Er voor in de plaats komt @stichtinggoo.nl.
Je kunt dus niet meer zien dat een mailtje komt
van Kleinerf. Onze school is een van de laatste
waar de mailmigratie plaatsvindt.
Kleinerf zal nog wel een tijd bereikbaar zijn met
het mailadres @kleinerf.nl.

Hulpouders gezocht voor het Sinterklaasfeest op
dinsdag 5 december.
Heb je tijd om ons te helpen van 8.30 uur tot
± 11.45 uur? Geef je dan vóór 20 november op
bij Anke van der Heyden:
ankevanderheyden@gmail.com

FIETSENSTALLING

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Per directe ingang zal de fietsenstalling ± 2 uur na
schooltijd worden afgesloten.
Fietsen / steppen of andere vervoermiddelen die
er dan nog in staan, zullen pas de volgende dag
weer bereikbaar zijn.

Belangrijk dit via de mail te doen zodat we je
tegen die tijd de juiste informatie kunnen sturen.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Groetjes,
Anke, Arthur en Cissy.

Samen bloembakken versierd gedurende de
eerste weken na de vakantie...

KIJKAVOND SINTERKLAAS
Op maandag 4 december organiseert
Kindcentrum Kleinerf een kijkavond rond het
thema Sinterklaas. Van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Allerlei werkjes die gemaakt zijn in de periode
voor Sinterklaas zijn die avond te zien.
Evenals de surprises van de bovenbouwgroepen
die daags daarna zullen worden uitgepakt...

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 super spannende mediawijsheidspel de
MediaMasters Game.

Overal zien we reclame: op straat, op tv, in
bladen maar vooral ook online. Vaak is reclame
goed te herkennen maar soms ook helemaal niet.
Wat voor invloed heeft reclame op je (koop-)
gedrag en hoe kun je verstopte reclame
herkennen? Samen met Jimmy van de
MediaMasters Game gaan de leerlingen aan de
slag met MediaMissies, een doe-opdracht, een
thuisopdracht en een debat rondom dit thema.

Donderdag 23 november:

studiemiddag

Alle kinderen zijn die middag vrij...

Op woensdag 6 december
zijn alle kinderen

VRIJ

in verband met de
verjaardag van Sinterklaas

