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VOORWOORD
Beste ouders.
Afgelopen zaterdag was het dan zover:
Sinterklaas is weer in Nederland aangekomen. Ons kindcentrum is al gezellig
aangekleed in Sinterklaassfeer.
Pietenplaatjes kom je overal tegen en de
kinderen zingen de hele dag door Sinterklaasliedjes. Wat een fijne tijd is dat toch.
We zijn vol in voorbereiding om op 3
december Sinterklaas op ons kindcentrum
te kunnen ontvangen. Ik persoonlijk kijk
al uit naar deze dag.
Foto Brabants Dagblad
Afgelopen week zijn de pedagogisch medewerkers samen met mij ingelicht over
de wijzigingen in de opvang. De wet IKK die in januari 2019 ingaat, zorgt er namelijk voor dat er veranderingen nodig zijn. Alle veranderingen zijn inmiddels met alle ouderraadgeledingen (opvang) binnen GOO besproken en goedgekeurd. Komende week zullen ouders die gebruik maken van de opvang
hierover verder geïnformeerd worden.

Wellicht heeft u het misschien gehoord, afgelopen week hebben we op
ons kindcentrum een fietsverlichtingscontrole gehouden. Het viel ons op dat
de meeste verlichtingen helemaal in
orde waren, toch waren er nog enkele
uitzonderingen. We hopen dat deze
actie in samenwerking met de komende lessen over reflectie in het verkeer
ervoor zullen zorgen dat onze kinderen beter verlicht/ zichtbaar de
straat opgaan.
Tot slot nog een mededeling over het rapport. Zoals eerder aangegeven zijn we op ons kindcentrum
bezig met een nieuw passend rapport te ontwerpen. Hoewel we als kindcentrum hier al veel tijd en
energie in hebben gestoken de afgelopen tijd, blijkt dat we de deadline die we onszelf hebben gesteld
niet gaan halen zonder grote concessies te moeten doen. Daarom hebben we als team ervoor gekozen
om het eerste rapport uit te stellen tot na de kerstvakantie. Dat geeft ons ruimte om het rapport op een
goede manier in te voeren en in te vullen. Verderop in het Blaaike leest u hier meer over.
Met vriendelijke groet,
Wouter Welbers | Directeur Kindcentrum Kleinerf
Oude Molenweg 10 | 5425 VR De Mortel
0492390210 | wouter.welbers@stichtinggoo.nl | www.kleinerf.nl

maandag 3 december

Sinterklaas

bezoekt Kindcentrum Kleinerf
In de bovenbouw SURPRISE !!

donderdag 6 december

vrij

KOFFIEUURTJE
Op donderdag 29 november is het weer tijd voor
een kopje koffie of thee. Vanaf 8.30 uur.
Tijdens de koffie/thee kunnen er met directeur
Wouter Welbers onderwerpen worden besproken
die spelen in het kindcentrum.

3 DECEMBER: HULP GEVRAAGD

KERSTVAKANTIE

De Ouderraad is op zoek
naar ouders of grootouders
die op 3 december een handje willen helpen. Dat is de
dag dat Sinterklaas Kleinerf
bezoekt.

24 december tot en met 5 januari
KASTEEL VAN SINTERKLAAS
Op 23 november brengen groep 3 en groep 4 een
bezoek aan het Kasteel van Sinterklaas in
Helmond.
Voor informatie: Ouderportaal!

KINDERRAAD
Op donderdag 29 november vergadert de
Kinderraad van Kleinerf, direct na schooltijd.

Graag hiervoor aanmelden bij
kimvdbiggelaar@hotmail.com
Helpende ouders worden om 8.30 uur verwacht
op school. Ze worden ingezet als begeleider bij
een spel of bij een groep. Het geheel duurt tot
ongeveer 12.00 uur.

STUDIEDAG TEAM

KIJKUURTJE SURPRISES
Meteen na school op vrijdag 30 november kunnen de
surprises van groep 5 tot en met 8 worden bewonderd.
Het kijk-”uurtje” duurt tot 14.00 uur.

Op maandag 28 januari zijn de kinderen van
groep 1 tot en met 8 vrij vanwege een studiedag
van het team van Kindcentrum Kleinerf.
Een tijdig bericht!

Donderdagavond 20 december:

Kerstfeest op Kleinerf!
Voor alle kinderen vanaf groep 1-2
Tijdstip volgt

….

REFLECTIONDAY
Kindcentrum Kleinerf
neemt deel aan een
belangrijk nationaal
project: Reflectionday!
PROJECTPERIODE
Kinderen kunnen vanaf
1 december tot en met
21 januari goed zichtbaar deelnemen aan het
verkeer.
Bij REFLECTIONDAY staan zichtbaarheid en
reflectie centraal. Verkeersveiligheid verbeteren
doen we samen.

DOELEN JUMBOSPAREN

Spaardoel 1

Spaardoel 2

Over de inhoud van het project: via het Ouderportaal wordt méér info verstrekt.

OUDERPORTAAL APP
Als ouder hebt u altijd alles
overzichtelijk bij de hand:
thuis op de computer, op de
bank met de tablet of middels
de Ouderportaal App op uw
smartphone.

De Ouderportaal App is
beschikbaar voor Android
en iOS.

Tussenstand
op 15 november

RAPPORT EN RAPPORTGESPREKKEN
Zoals u al in het voorwoord heeft kunnen lezen, gaan we het niet
redden om het rapport op 14 december met uw kind(eren) mee te
geven. We hebben in overleg met elkaar ervoor gekozen om de
datum van het rapport daarom te verplaatsen. Daarmee zullen, zoals u wellicht kunt
begrijpen, ook de rapportgesprekken op een andere datum plaatsvinden. Het rapport zal op
8 februari meegaan met uw kind(eren) en in week 7 hebben we de rapportgesprekken ingepland.
We hebben als team voor deze datum gekozen, zodat we de CITO gegevens kunnen gebruiken bij de
rapporten en de rapportgesprekken. Daarnaast hebben we nu de mogelijkheid om de adviesgesprekken
voor groep 8 te combineren met de rapportgesprekken.
Dit betekent wel dat het langer duurt voordat u op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkeling van uw
kind(eren), maar tegelijkertijd is de periode tussen het eerste en tweede rapport minder lang en zijn de
rapporten en oudergesprekken over het jaar beter verdeeld. Mocht u toch behoefte hebben om eerder te
weten hoe het gaat met de ontwikkeling van uw kind(eren), kunt u natuurlijk contact opnemen met de
leerkracht. Hij/zij zal u dan in een gesprek toelichting geven over hoe het op dit moment met uw
kind(eren) gaat.
Onze excuses voor het eventuele ongemak.

SINTERKLAAS IN DE MORTEL

Op zondag 25 november brengt Sinterklaas samen met zijn Pieten
een bezoek aan De Mortel!

Vanaf 13.00 uur zal fanfare St. Lucia hem ophalen en tijdens zijn tocht door De Mortel begeleiden.
De Sint zal de volgende route afleggen;
Bakelseweg - De Smagt - Past. v/d Eindestraat - Abtshof - Past. v/d Eindestraat - Lochterweg - Renseweg
- Meester Derksstraat - Koolhof - Renseweg - Welpenheuvel - Vossenheuvel St. Luciastraat - Oude Molenweg - ’t Anker.
Sinterklaas heeft laten weten dat hij ook dit jaar twee verrassingen voor ons heeft!
Vorig jaar kwam Sint weer eens met de koets naar De Mortel.
Maar …… hoe zal hij dit jaar in Mortel aankomen? Op een paard, tandem, step, space-scooter, in een
riksja, een boot of misschien een helikopter? Kom ook kijken!
Sint hoopt dat er weer veel mensen langs de kant van de weg zullen staan om hem te begroeten en toe te zingen.
Rond 13.45 uur zullen Sinterklaas en zijn Pieten in zaal ’t Anker alle kinderen van 0 jaar tot en met groep 5 ontvangen. We gaan er een gezellige middag van maken! Sint heeft doorgegeven dat hij heel veel cadeautjes mee
zal nemen naar ’t Anker. En alle kinderen mogen zelf een klein cadeautje uitkiezen! Sinterklaas houdt zelf
ook van cadeautjes.
De kleurplaat mag je
kleuren en in de zaal aan
Sinterklaas geven, maar
een zelfgemaakt knutselwerkje of tekening vindt
hij ook prachtig.
Rond 15.15 uur is het
feest helaas weer afgelopen en zwaaien we met
z’n allen Sinterklaas en
zijn Pieten uit.

Groep: _______

______________________________________________

Gekleurd door:

Sinterklaas comité,
De Mortel.

