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KLEINERF, De Mortel

VANUIT DE MR
De Medezeggenschapsraad heeft vergaderd op
16 januari 2018.
Een belangrijk punt wat besproken is, is de evaluatie van Muziekimpuls en sportcoach:
deze worden als zeer positief ervaren door personeel en kinderen.
De notulen van de vorige vergadering dd 24-102017 zijn inmiddels terug te vinden op de site.
Wilt u meer weten over de MR kunt u altijd kijken op de site, of 1 van ons aanspreken.
Judith Otterdijk, Esther Jaspers, Hanneke
Drouen en Judith Vermeulen.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU...

CITO RAPPORT
Op donderdag 8 februari ontvangen de kinderen
van groep 3 tot en met 8 een CITO-rapport.
De adviesgesprekken van groep 8 beginnen op
maandag 19 februari.
Voor deze adviesgesprekken ontvangen de
ouders van groep 8 een uitnodiging.

KUNSTMENU
In de periode 29 januari - 23 februari werken de
groepen 4 tot en met 8 via leskisten met twee
thema’s.

Wij zijn op zoek naar een

SCHOONMA(A)KER
(STER) (M/V)
Parttime (max. 4 uur per week)

Uren zijn in overleg flexibel in te delen.

Het betreft het schoolgedeelte
Kindcentrum Kleinerf!
Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan spoedig
contact op met Jolanda van Hees:
email: peterjolanda@pvhees.nl
of mobiel: 06-53997061.

1. thema Beeldend:
(On)bewoonbaar – Demiak
Een leskist over de schilder, beeldhouwer en
fotograaf Demiak komt in die periode op school
te staan.
2. thema Mediakunst:
Nee, echt!? – Sander Bos en anderen.
Aan de hand van kunst wordt de grens tussen
werkelijkheid en virtualiteit verkend.

CARNAVAL OP KLEINERF
Het Kleinerfcarnaval wordt gevierd op vrijdag 9
februari. Het feest zal duren van 8.30 uur tot
12.30 uur.
We moeten na gaan denken over onze carnavalsuitdossing! In veel groepen wordt bovendien al
nagedacht over een podium-act.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
Wil jij meedenken over hoe de Hotspot Helmond
- De Peel er dit jaar uit komt te zien? En ben jij
tussen de 8 en 16 jaar? Meld je dan aan voor onze DENKTANK op woensdag 24 januari 2017.

Als je zelf ook wilt optreden, dan kan dat. Geef je
voor 1 februari op bij je juf of meester. Maar
denk eraan: het mag niet hetzelfde optreden zijn
als tijdens de Krulmiddag!
Na het ophalen van prins Ronald en prinses Meike, jeugdprins Jort en jeugdprinses Suze zullen
we samen in De Sprank met polonaises en goeie
carnavalsmuziek het carnavalsfeest openen!
Om ongeveer 11.30 uur gaan alle groepen naar
hun klas voor een versnapering en iets te drinken.
De prinsen en prinses bezoeken elke klas.
Om 12.00 uur zijn we terug in de grote zaal voor
een optreden van dansvereniging Ready2Dance.
Het feest eindigt om 12.30 uur
Wij hebben er zin in!
Jullie ook?

Tussen 15:00 en 17:00 uur gaan we met alle
denktank deelnemers praten over wat jij zou willen doen, zien, leren en beleven bij deze hotspot
tijdens de Dutch Technoloy Week 2018. We
sluiten deze middag af met een unieke rondleiding door de locatie van dit jaar VDL Industrial
Modules, Brandevoortse Dreef 4, 5707 DG
Helmond.
PS: Neem je ouders/verzorgers ook mee,
zij mogen uiteraard ook meedenken

Ja, ik wil meedoen!

Wij kregen bovenstaande oproep pas
laat binnen maar
plaatsen ‘m toch...

VRIJ

dinsdag 27 februari
STUDIEMIDDAG TEAM
de leerlingen zijn
vanaf 12.00 uur vrij

MAANDSLUITING GROEP 7-8
Op vrijdag 23 februari presenteert groep 7-8 zich
via de maandsluiting.
Van 12:00 tot 12:30 uur.
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.
De presentatie vindt plaats in de grote zaal van
De Sprank.

