Jaargang 35 nummer 24

28 februari 2018

een wekelijkse uitgave van Kindcentrum

KLEINERF, De Mortel

BOERENBONDSMUSEUM
Op maandag 19 maart bezoekt groep 4-5 het
Boerenbondsmuseum in Gemert. In verband met
het project: Op stap met Jet en Jan, jong in
1910. Een aantal ouders zorgt voor vervoer.

Vrijdag 20 april

KONINGSSPELEN

LENTEKRIEBELS
Op maandag 19 maart start de Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek voor de hele
school. Een week lang worden lessen gegeven
over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

OP KLEINERF

donderdag 5 april

VEILIG VERKEER NEDERLAND

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
theoretische toets en fietsexamen

Over de details van het examen is naar de
ouders van de kinderen van beide groepen 7
een mailtje gestuurd.

KUNSTBALIE
Groep 7A, 7B en 8 gaan op donderdag 15 maart
naar Cultuurhuis De Eendracht in Gemert om het verteltheater over Anna’s Oorlog door Marjo Dames te
beluisteren. Een indrukwekkend verhaal over de rollen die mensen gespeeld hebben tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de betekenis daarvan voor de kinderen van nu.

NIEUWS!

VORMSELVIERING

Afgelopen week hebben de oudste kinderen uit
elk gezin een brief mee naar huis gekregen.
Het betreft het onverwachte feit dat meester
Sraar Berkens, de directeur van Kindcentrum
Kleinerf aan het einde van dit schooljaar met
pensioen gaat.

Op vrijdag 23 maart vindt in de Mortelse
St.Antoniuskerk de Vormselviering plaats voor
kinderen uit groep 7 en 8.

Kleinerf zal dus op zoek moeten naar een
nieuwe directeur.
Het bestuur van Stichting GOO zal uiteraard
alles in het werk stellen om voor het Mortelse
kindcentrum een goede directeur te vinden.
Wij houden u op de hoogte.

PAASVIERING OP KLEINERF

Op de volgende pagina van dit
Blaaike een dankwoordje van
meester Sraar Berkens.

woensdag 28 maart

vrijdag 30 maart

STUDIEDAG TEAM

Alle kinderen zijn die dag vrij!

MEESTER SRAAR
MET KEUZEPENSIOEN
Beste kinderen en ouders,
zoals ik vorige week al heb gemeld is een bezoek
aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) de aanleiding geweest om met 62 ½ jaar
mijn onderwijsloopbaan te beëindigen en met
keuzepensioen te gaan. Met alle veranderingen
die deze regering nog in petto heeft, zouden deze
aanpassingen in mijn specifieke situatie erg
negatief uit kunnen pakken.
Het begrip van alle teamleden, medezeggenschapsraad, oudercommissie en bestuur van MFA
De Sprank heeft mij gesterkt in het genomen besluit.
Ik wil ook ouders bedanken voor de mooie, meelevende reacties die ik heb gekregen in gesprekken, op de speelplaats, via mail en telefonisch.
Zoals ik al had aangegeven doe ik met veel plezier mijn werkzaamheden voor het kindcentrum
en moet ik nog wennen aan de gedachte dat dit
mijn laatste half jaar op Kindcentrum Kleinerf
gaat worden. Er staat nog veel te gebeuren dit
laatste, halve schooljaar en ik heb er veel zin in.

Nogmaals dank voor jullie hartverwarmende
reacties.
Met vriendelijke groeten,
Sraar Berkens.

MEESTER HENK
Meester Henk Veneberg geeft elke donderdag
les in groep 4-5. Wij vroegen hem om zich voor
te stellen via ‘t Blaaike.

Dag beste lezer,
ik ben na de kerstvakantie begonnen op deze
nieuwe, prachtige school. Ik ervaar hier een prettige, professionele samenwerking en een goede
collegiale sfeer.
Op woensdag geeft ik les aan groep 7 van de Samenstroom in Gemert, op donderdag vervang ik
juf Steffie in haar groep 4-5 van ’t Kleinerf. Op
dinsdag werk ik als stagebegeleider en bezoek ik
studenten van de PABO de Kempel die stagelopen in hun stagepraktijk.
Naast deze activiteiten ben ik secretaris van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad van
stichting GOO.
Ik ben gehuwd en ik heb twee volwassen zonen.
In mijn vrije tijd mag ik graag buitenactiviteiten
ondernemen zoals wielrennen met een groep, een
bal slaan op de tennisbaan, schaatsen op natuurijs
of op de kunstijsbaan in Eindhoven. Lezen doe ik
ook graag, maar ook cultuur snuiven, een stad
bezoeken, op reis gaan en genieten van alles wat
dan op je pad komt.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Van
harte welkom!
Op natuurijs bij Giethoorn

VOORLEESWEDSTRIJD

In mijn wielerkloffie
op de Maas.

Beste ouders,

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

na tien jaar lid te zijn geweest van de Medezeggenschapsraad van Kleinerf treed ik dit jaar af en stel ik
mij niet meer herkiesbaar. Ik geeft “het stokje” graag door aan een andere, betrokken en enthousiaste
ouder die inzicht, inspraak en een stem wil hebben binnen basisschool Kleinerf. Als ouderlid van de
MR heb je instemmingsrecht en adviesrecht.
Als ouder heb je instemmingsrecht over onder andere:
de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
•
vaststelling van de onderwijstijd
•
vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
Daarnaast mag je als MR- lid ook advies geven over onder andere:
•
•
•

de verkeersveiligheid rond de school
de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Wil jij graag meer inzicht en inspraak in Kleinerf als school in haar geheel,
meld je dan aan voor 13 maart aanstaande. bij judith.vermeulen@stichtinggoo.nl
Een vergadering bijwonen kan altijd! Kijk voor data op de site van Kleinerf.
Met vragen kun je terecht bij Judith van Otterdijk: 06 - 10621985 of bij mij 06 - 27867207.
Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen,
Esther Jaspers.

REGIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Op donderdag 22 februari 2018 gingen we met de
hele klas naar De Eendracht, waar de volgende ronde van de voorleeswedstrijd werd gehouden. 9 kinderen van 9 scholen uit de gemeente Gemert-Bakel
deden mee aan deze voorleeswedstrijd.
Elke keer werd door de jury een naam uit de hoed
getrokken van de leerling die dan mocht gaan voorlezen. Na 5 kinderen was er een kleine pauze waarin de kinderen mochten oefenen met het maken van
geluiden bij bepaalde woorden.
Daarna kwam als 7e onze Isa Graat aan de beurt.
De kinderen van groep 7-8 hadden een mooie yell
gemaakt en die ook op papier gezet. We zaten vooraan in de zaal, dus die was duidelijk te zien en te
horen. Isa deed het erg goed en ze kende het boek
op haar duimpje. Ze had er een mooie mimiek bij
en genoot zichtbaar van het voorlezen. Dat stond
ook in het juryrapport. Zij was al onze kampioen,
maar ja, er moesten nog 2 kinderen.
Toen alle kinderen aan de beurt waren geweest,
trok de jury zich terug om zich te beraden over de
winnaar van de voorleeswedstrijd. Tijdens deze
pauze werd er een quiz gedaan met de hele zaal en
werden er vragen over boeken gesteld, bij het A
antwoord moest je blijven staan en bij het B antwoord moest je gaan zitten.
Na de pauze kwam het verlossende woord van de jury, onze Isa had het heel goed gedaan, maar helaas
was ze vandaag niet de winnaar, dit werd een leerling van 't Einder. Méér kiekjes: www.kleinerf.nl

DOE MEE MET GOED BEZIG

