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BOOMFEESTDAG 2018
Op vrijdag 16 maart gaat groep 7-8 bomen planten in het kader van Boomfeestdag 2018.
Plaats van handeling: nabij Natuurpoort Nederheide in natuurgebied Stippelberg.
Boomfeestdag vindt ieder jaar plaats in de week
van de derde woensdag van maart.
Door de gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart is besloten om de officiële Boomfeestdag
2018 een week eerder plaats te laten vinden.
Onze groep 7-8 plant in die week op vrijdag.
In 1957 werd de eerste officiële landelijke
Boomplantdag georganiseerd in Apeldoorn. Er
waren toen 1600 kinderen bij aanwezig. Vanaf
1980 is het Landelijk Comité Boomplantdag (als
onderdeel van Staatsbosbeheer) doorgegaan als
Stichting Nationale Boomfeestdag. Nu, bijna 60
jaar later, worden er jaarlijks door ruim 115.000
kinderen enthousiast bomen geplant!
In 1980 werd het Comité Boomplantdag omgedoopt tot Stichting Nationale Boomfeestdag.
In datzelfde jaar
kreeg de Stichting
het huidige Dick
Bruna-logo. Tot op
de dag van vandaag is Staatsbosbeheer de moederorganisatie van
Stichting Nationale
Boomfeestdag.
De Stichting is
wereldwijd het
oudste instituut dat
zich bezighoudt met natuureducatie.

KONINGSSPELEN
vrijdag 20 april
vrijdag 30 maart

STUDIEDAG TEAM

Alle kinderen zijn die dag vrij!

FEEST!
In de week van 22 tot en met 25 mei viert Kindcentrum Kleinerf een week lang feest vanwege
het 40-jarig bestaan van de school.

Oproep

Gezocht hulpouders voor een speciaal onderdeel
van de feestweek op donderdag 24 mei.
Het programma duurt die dag van 8.00 uur tot
15.00 uur.
Deze ouders moeten ook op woensdagavond
enkele uurtjes beschikbaar zijn voor uitleg van de
donderdagactiviteit.
Wat we die dag ondernemen, houden we graag
nog even onder de pet…. als verrassing.
Graag uw aanmelding voor 16 maart!

donderdag 5 april

VEILIG VERKEER NEDERLAND

VERKEERSEXAMEN
GROEP 7

theoretische toets en fietsexamen.
Vervolginformatie via Klasbord.

OPBRENGSTJUMBO SPAARACTIE

Vorige week ontving Kindcentrum Kleinerf de gekozen materialen van de Jumbo
Sparen voor je school– actie. Een mooie opbrengst, gezien de concurrentie!
Wij willen iedereen die voor Kleinerf spaarde, nogmaals van harte bedanken
en met name de ouders die de spaarcodes voor ons hebben ingevoerd op de Jumbo
actiewebsite!
Op maandag 19 maart start de Week van de lentekriebels.
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het
speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week
lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek
helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.
In elke groep wordt aandacht besteed aan het thema van dit jaar:

ANDERS?!

13 APRIL ONDERWIJSSTAKING
Wanneer de School
van je kind besluit om te staken…
Zo her en der om me heen hoor ik nog steeds ouders die
klagen over het staken van basisschoolleerkrachten. "Ik
moet werken, waarom word ik met dit probleem opgescheept" of "Staken raakt de hele samenleving, kunnen ze
niet iets socialers bedenken" en zelfs: "Gaan ze weer staken? Dan krijgt school de rekening van de oppas!" Maar
wat ik mij dan afvraag is dit: snappen die mensen dan
werkelijk niet dat leerkrachten en scholen staken, juist in
het belang van de kinderen, van de ouders en van de samenleving in het geheel? Scholen en leerkrachten staken,
omdat ze houden van hun vak en van onze kinderen. Zij
geven hiermee aan dat zij teveel geven om goed onderwijs om stilzwijgend toe te zien hoe ons basisonderwijs
naar de knoppen gaat. Mijn eigen zoon zit op een behoorlijk uit de kluiten gewassen oude dorpsschool. Klassen
van gemiddeld 30 stuks met 1 juf -incidenteel een meester- voor de klas. Soms met een stagiaire ernaast, vaak
ook niet. Alleen dit jaar al, 2018, zijn er op onze school
al zoveel klassen naar huis gestuurd, leerkrachten gewisseld, dingen verschoven, dat ik de tel reeds kwijt ben.
Enkel omdat er gewoon geen invallers meer zijn. Die
kinderen vinden het wel best, een extra dagje vrij. Mijn
zoon in groep 5 heeft persoonlijk veel last van de grote
hoeveelheid mensen per vierkante meter op school. Die is
blij met ieder beetje rust, weg uit de drukte. Dat is ook
een gevolg van het huidige onderwijssysteem: die extreem grote klassen. De bizar hoge werkdruk, die toeneemt naarmate er meer kinderen in een klas zitten.
Vooral nu er ook al enkele jaren van scholen verwacht
wordt om passend onderwijs te bieden. Alles per kind op
maat. En dat is natuurlijk heel mooi, alleen: is het ook
nog haalbaar? Met zoveel lesuitval door ziekte en een
gebrek aan invallers om dat op te vangen is het antwoord
NEE. Vele jongeren die er vroeger van droomden om juf
of meester te worden, kiezen nu een ander vak. Het loont
niet meer. Invalpools zijn leeg. Hele klassen zijn een dag
thuis. Of vaker dan een dag. Het is in heel Nederland aan
de orde van de dag en mensen hebben dan nog steeds het
lef om te klagen over een, weken of soms zelfs maanden
van tevoren aangekondigde stakingsdag om de toekomst
van onze kinderen veilig te stellen. Voor deze klagers,
bedenk eens: als je weken van tevoren al geen oppas kunt
regelen voor een aangekondigde stakingsdag, hoe ga je
dat dan regelen wanneer je 's ochtends om 07:45 een
smsje van school krijgt dat je die dag zelf voor opvang
moet zorgen? En dan 2 weken later nog een keer? En een
maand later weer? Juist de ouders die moeite hebben met
het vinden van opvang, zouden de stakende onderwijzers
volop moeten steunen. Juíst omdat we niet willen dat die
smsjes in de ochtend komen wanneer er een leerkracht
ziek is. Juíst omdat we willen dat er voldoende leerkrachten zijn en onze kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en verdienen. Juíst om te voorkomen dat de
situatie nòg slechter wordt.
Tamara (36) , bezorgde ouder ergens uit Nederland.
Bovenstaande ontleenden wij aan een flyer van PO in actie!

HERINNERING!
Beste ouders,
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, de vaststelling van de onderwijstijd, het vaststellen
of wijzigen van een schoolreglement
Daarnaast mag je als MR- lid ook advies geven over
onder meer: 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 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.

VOORSTELLING VOOR
ALLE OUDERS
Op donderdag 29 maart hebben de gezamenlijke ouderraden van het Commanderij College voor alle ouders iets heel bijzonders georganiseerd. Dan vindt op
school de voorstelling "Dat schiet lekker op zo!”
plaats. Een humoristische voorstelling voor iedereen
die kinderen heeft! Over hoe je als vader of moeder
kunt zorgen dat het goed gaat met je kind op school,
thuis en in de sport. Dit mag je niet missen.
In de voorstelling, met een lach maar ook een traan,
vertelt een vader over wat hij allemaal meemaakt met
zijn zoon, thuis, rond school en bij de sportclub. Zijn
zoon overweegt te stoppen met sporten, terwijl hij ook
zijn coach is……
De voorstelling is gebaseerd op o.a. de theatervoorstelling “Wel winnen, hè!”, waar 100.000 mensen van
genoten hebben. De reacties zijn zeer enthousiast.
“Heel grappig!”. “Zo herkenbaar!”. Bezoekers geven
gemiddeld een 8.
De uitvoering op donderdag 29 maart aanstaande vindt
plaats op de locatie VMBO Gemert (St. Josephstraat
17). De avond begint om 19.30. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.
De toegang is gratis. Meer informatie over deze voorstelling is te vinden: www.datschietlekkeropzo.nl.

Zie ook pagina 2 van dit Blaaike!

