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op
Kleinerf

DIVERSE PROJECTEN IN MAART
•

Week van de lentekriebels:
maandag 18 tot en met vrijdag 22 maart

•

Boomfeestdag, groep 7 en 8:
Op donderdag 14 maart gaan groep 7 en 8 bomen en struiken planten, ergens binnen de gemeente Gemert-Bakel.
Op woensdag 13 maart viert Nederland eigenlijk de Nationale Boomfeestdag.

•

Dansvoorstelling “Ik ben ik!” groep 5 en 6
donderdag 28 maart
Cultuurhuis De Eendracht in Gemert.

•

Week van het geld, groep 7 en 8:
maandag 25 tot en met vrijdag 29 maart

•

Halt in groep 7 en 8 over Groepsdruk:
dinsdag 2 april.
Algemene informatie voor ouders volgt.

•

Verkeersexamen groep 7
donderdag 4 april

WEEK VAN HET GELD
De Week van het geld 2019 vindt plaats van 25
tot en met 29 maart 2019. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met
geld.
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld,
wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
Op Kleinerf doen groep 7 en 8 mee aan dit project
Het thema van 2019: “Ben jij een held met geld?”
Tijdens de Week van het geld worden activiteiten
georganiseerd om kinderen te leren omgaan met
geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas.
Medewerkers van deelnemende partijen verzorgen gratis gastlessen en workshops op basisscholen door het hele land. Onder andere medewerkers van banken, verzekeraars en de gemeentelijke kredietbanken staan dan voor de klas om kinderen op een leuke manier te leren omgaan met
geld. Zo ook in groep 7 en 8 van Kleinerf!
Als ouder kun je natuurlijk ook thuis aan de slag!
Kies op de website van Week van het geld één
van de activiteiten waarmee jij je kind wijzer in
geldzaken maakt. Veel plezier gewenst!

NL DOET

VEILIG VERKEER NEDERLAND

Dorpsondersteuner en NLdoet organiseren een

Speciale High Tea 2019
Hallo kinderen en ouders!
Op zaterdag 16 maart 2019 is het NLdoet. Dat is
een dag waarop je een “klus” organiseert met vrijwilligers.
Op deze dag is er in De Sprank om 11.00 uur een
speciale high tea voor speciale mensen, gemaakt
door speciale mensen.
Want iedereen die een ander helpt is speciaal!

Wat is een high tea??
Een high tea is een tafel vol met lekkere mini hapjes. De soep zit dus niet in een soepbord maar in
een borrelglaasje. Alle hapjes kun je met 2 vingers
pakken en zo in je mond doen.
Nu ben ik nog op
zoek naar (kleine)
bakkertjes. Wie
helpt mij om mee
te bakken?
Wil jij samen met
je moeder / vriendin iets lekkers
bakken / maken
voor deze mensen?
Dat zou super
zijn.
Laat even aan mij weten of je mee wilt helpen met
bakken, koken, kokkerellen, tafel dekken of serveren.
Heb jij nog een ander lekker idee!!
Laat maar horen, ik ben nieuwsgierig!
Ken jij ook iemand die het echt verdient om verwend te worden dan wil ik dat ook heel graag horen. Er kunnen 35 tot 40 mensen die middag verwend worden!
Groetjes,
Monique van den
Elzen
Dorpsondersteuner
Dorpsondersteuner.demortel@gmail.com

Vanaf 3 maart elke zondagavond te zien
om 18.00 uur op Nickelodeon
De Grote Verkeerstest is het nieuwe spelprogramma
van Nickelodeon dat in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland (VVN) wordt uitgezonden. In
deze show staan spel en plezier voorop en tegelijkertijd wordt de verkeerskennis getest. Basisschoolleerlingen uit Nederland en België strijden om wie het
meeste weet en wie het veiligst onderweg is.
Het programma wordt uitgezonden in aanloop naar
het Nationaal VVN Verkeersexamen dat op 4 april
door kinderen in groep 7 wordt afgelegd.
Nienke van Dijk en Wout Verstappen presenteren De
Grote Verkeerstest, die vanaf 3 maart 2019 op Nickelodeon te zien is.
Verkeersveiligheid
Nickelodeon en Veilig Verkeer Nederland bundelen
hun krachten om op een competitieve en grappige
manier veelvoorkomende verkeerssituaties aan de
schoolklassen voor te leggen. Doel is om de verkeerskennis en met name het verkeersinzicht te vergroten
bij de hoogste groepen van de basisschool om zo bij
te dragen aan meer verkeersveiligheid.

Kindcentrum Kleinerf
veiligheid, transparantie,
professionaliteit en plezier

Dit zijn onze kernbegrippen.
Spreekt dit u aan en bent u
nieuwsgierig naar opvang
en onderwijs op
kindcentrum Kleinerf?

CARNAVAL OP KLEINERF
Het Kleinerfcarnaval wordt gevierd op vrijdag 1 maart. Het feest zal
duren van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Iedereen komt natuurlijk in zijn / haar
mooiste carnavalspakje naar school!

Tijdens het eerste uur worden de
kinderen in de eigen groep voor-bereid op
het grote carnavalsfeest van Kleinerf, dat
zal volgen.
Gedurende het gehele jaar kunt u vrijblijvend
Samen met de hele school zorgen we voor
contact opnemen met de directeur van
een warm onthaal van de grote prins en
kindcentrum Kleinerf, Wouter Welbers.
de jeugdprins en jeugdprinses in De
Hij neemt graag de tijd om een individuele afspraak
Sprank. Daar kijken we naar alle acts die
met u te maken.
voor ons in elkaar gezet zijn.
In week 12 hebben we open ochtenden. We bieden
Ook de groepen verzorgen een optreden en
tijdens deze open ochtenden belangstellenden
Ready2Dance treedt op. Uiteraard hossen
graag de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen
bij opvang en onderwijs op kindcentrum Kleinerf. en feesten we tussendoor met elkaar op
goeie carnavalsmuziek! Tussendoor gaan
alle groepen naar hun klas voor een versnaOPEN
pering en om iets te drinken.

OCHTEND

Woensdag 20 maart
9.00 uur tot 11.30 uur

De ouderraad van Kleinerf helpt ons met
het feest.

OPEN
OCHTEND

Donderdag 21 maart
9.00 uur tot 11.30 uur

Kindcentrum Kleinerf

Oude Molenweg 10,
De Mortel
0492-390210
wouter.welbers@stichtinggoo.nl
www.kleinerf.nl

Wij hebben
er zin in!
Jullie ook?

VOORJAARSVAKANTIE
beginnend met het carnavalsweekend

4 tot en met 8 maart

