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KLEINERF, De Mortel

WELKOM
Hallo, jongens en meisjes het nieuwe schooljaar gaat
weer beginnen. Ik hoop dat jullie goed uitgerust zijn
en weer met veel plezier naar school komen.
De meeste kinderen kennen mij natuurlijk als de juf
van groep 7-8, dit jaar heb ik een andere taak, ik ga
alle dagelijkse taken van de directeur overnemen,
dus hebben jullie of jullie ouders vragen over school,
de klas of andere vragen, dan zijn jullie op dinsdag,
woensdag en donderdag welkom om deze aan mij te
stellen. Op maandag en vrijdag ga ik oppassen op
ons kleinkind Sven.
De nieuwe leerlingen op de peuterspeelzaal en in
groep 1 willen we natuurlijk verwelkomen en we
wensen jullie veel speel- en leerplezier.

We verwelkomen juffrouw Christel van Wel in
groep 0-1, juffrouw Emma van de Wetering in groep
7-8 en juffrouw Marjon van Gog op donderdag in
groep 4-5 en wensen hen een fijn en leerzaam jaar
toe. Ook Wendy Oosthoek heten we welkom, zij
gaat in groep 4-5 afstuderen, heel veel succes dit komende schooljaar. Tevens willen we Leo van den
Elsen veel succes toewensen als conciërge op de
dinsdag en vrijdagochtend.
We werken kindcentrumbreed, intensief aan een positieve groepsvorming. De eerste weken zal dat bijna
dagelijks op het programma staan. Ook gaan we starten met de methode Fides die hier ook aan zal gaan
bijdragen. We hopen op een heel fijn jaar waarin we
samen weer veel plezier kunnen maken, veel kunnen
leren en samen iets kunnen betekenen voor een ander.
Ik wens jullie, maar ook alle juffrouwen, meester en
vrijwilligers een heel fijn, interessant en leerzaam
schooljaar toe.
Helma Adriaans.

INFORMATIEAVONDEN
Om kennis te maken met de nieuwe klas en
groepsleerkracht van uw kind organiseert Kleinerf
speciale informatieavonden aan het begin van het
schooljaar.

Maandag 2 september:
groep 0-1
groep 2
groep 3
groep 5-6

18.30 uur
18.30 uur
19.30 uur
18.30 uur

Dinsdag 3 september:
groep 4-5 18.30 uur
groep 7-8 19.30 uur

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:
Website www.kleinerf.nl,
pagina Contact.

OUDERPORTAAL

Het ouderportaal van Kleinerf is een afgeschermd podium. Nieuwe ouders ontvangen
een uitnodiging met code om zich aan te melden voor het portaal. Periodiek publiceren de
leerkrachten er een berichtje met actueel
nieuws/kiekjes van hun groep.
Op deze wijze beschermt Kleinerf de privacy
van ouders en kinderen.

EVEN VOORSTELLEN...
Hallo allemaal,
Mijn naam is
Marjon van Gog
en ik woon in
Milheeze waar
ik ook op het
Kindcentrum De
Kastanjelaar
werk.
Daar ben ik in
1985 begonnen
in het basisonderwijs.
In 34 jaar is er
veel veranderd;
de schoolgebouwen, de methodes, leermiddelen
en de didactiek. Dit alles maakt dat het interessant
en uitdagend blijft en dat ook leerkrachten voortdurend aan het leren zijn.
Ik ben een trotse moeder van een zoon en dochter,
van 22 en 24 jaar. Sinds anderhalf jaar geniet ik
ook ontzettend van mijn kleinkind Milana, die mij
nu “oma” noemt.
Ik houd van sporten, dansen, fietsen, reizen, toeren met de cabrio, boetseren en schilderen. Dat
laatste zal wel komen door mijn achternaam.
In het nieuwe schooljaar werk ik op maandag,
dinsdag en woensdag op het Kindcentrum De
Kastanjelaar en op donderdag op Kleinerf, beide
in groep 4-5. Ik heb al een rondleiding gehad in
jullie mooie school.
Het belangrijkste heb ik nog niet gezien, dat zijn
jullie, de kinderen van Kleinerf.
Tot donderdag op Kleinerf..

Juf Marjon

CURSUS WAARDE(N)VOL
COMMUNICEREN MET JE KIND
ZORGBOOG

Cursus
Waarde(n)vol Communiceren
met je Kind
start woensdag 30 augustus en
4 september 2019
Waarde(n)vol communiceren met je kind. In deze
interactieve cursus krijg je handvatten om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te kunnen. In
5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het
communiceren met je kind uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt,
zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten
oplossen zodat niemand verliest en zo afspraken maken dat iedereen zich er aan houdt. Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu aan! Of neem een kijkje op
de website van de Zorgboog voor meer informatie
over deze cursus.
Cursusdata, kosten en aanmelden Waardenvol communiceren start woensdag 30 augustus om 09:00 uur
in Helmond en bestaat uit 5 lessen van 2 uur. (6, 13,
20 en 27 september 2019).
Er start ook een groep op woensdag 4 september om
20:00 uur in Helmond. (11, 18, 25 september en 4
oktober 2019)
Woon je in Helmond? Inwoners van de gemeente
Helmond krijgen in verband met subsidie korting op
de cursus. Zij betalen € 40 per persoon. Woon je niet
uit Helmond, maar ben je wel lid van Zorgboogextra,
dan betaal je € 127. Ben je geen lid van Zorgboogextra? Dan betaal je € 140.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van
de Zorgboog: aanmeldformulier waardenvol communiceren met kinderen

Informatie en aanmelden?

Voor aanmelden of informatie over Waardenvol
communiceren met Kinderen kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl
of telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821

INTERNETPROTOCOL
Omtrent het gebruik van internet en e-mail op
school worden met de kinderen in het begin van
elk schooljaar afspraken gemaakt.
Onder meer:
• Schrijf nooit je achternaam met je adres of telefoonnummer in een e-mailbericht; wil je het
toch doen, vraag dan altijd aan je ouders of leerkracht of dit mag.
• Geef op een website met spelletjes nooit je naam
of e-mailadres of dat van de school op.
• Leg nooit verdere contacten met iemand zonder
toestemming van je leerkracht of ouder(s).
• Stuur nooit foto’s van jezelf of anderen zonder
toestemming van je leerkracht of ouder(s).
• Krijg je e-mailberichtjes die je niet leuk of raar
vindt? Vertel dat dan meteen aan je ouders of je
leerkracht.
• Gebruik geen scheldwoorden of onaardige opmerkingen naar anderen als je mailtjes verstuurt.
Reageer vriendelijk en beschaafd op berichten
van anderen.
• Controleer je bericht of tekst op spel- en typefouten.
Internet wordt op school gebruikt voor educatieve
doeleinden en kan in voorkomende gevallen ook
in de vorm van entertainment worden gebruikt.

GYM
Maandag:
Peutergroep
Groep 0-1-2
Groep 5-6
Groep 7-8

Donderdag:
Peutergroep
Groep 0-1-2
Groep 5-6

Dinsdag:
Groep 0-1-2
Groep 3

Met sportcoach:
Groep 7-8
Groep 4-5
Groep 3

Woensdag:
Peutergroep
Groep 0-1-2
Groep 4-5

Vrijdag:
Groep 0-1-2

LUIZENCONTROLES
Elke eerste woensdag na een vakantie komt een
groep vrijwilligsters alle kinderen van de school
controleren op luizen en neten.
Dit gebeurt al jaren, maar om even uw geheugen
op te frissen hieronder de gang van zaken rondom
de luizencontroles:
 Als

uw kind neten en/of luizen heeft, wordt u
gebeld door een van de vrijwilligsters.

 Als

uw kind luizen en/of neten heeft, dient u uw
kind te behandelen met een bestrijdingsmiddel
en eventueel voorzorgsmaatregelen te nemen
door beddengoed en knuffels te wassen.

 Mocht

uw kind levende luizen hebben, dan
wordt u gebeld en meteen gevraagd om uw kind
op te komen halen van school. Dit om verdere
verspreiding van de luizenplaag te voorkomen.

Ga niet op zoek naar
sites met ongeschikte
informatie zoals seks,
geweld, racisme,
enzovoort.
Je riskeert hierdoor dat
je het schoolinternet
voor een tijdje niet mag
gebruiken…
Chatten, twitteren, skypen, gebruik van Facebook
en andere social media is op Kleinerf alleen toegestaan onder toezicht van een leerkracht of een ouder.

2

weken na het constateren van de neten en/of
luizen wordt de gehele groep die het betreft
nogmaals gecontroleerd.

 Mochten

er nog onduidelijkheden zijn rondom
deze gang van zaken, dan kunt u altijd verdere
informatie vragen aan de leerkracht van uw
kind.
Zie ook de flyer van de GGD op het ouderportaal.

TYPECURSUS DE TYPETUIN

Naschoolse typecursus de Typetuin
gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt
voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in
voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.

Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding
aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin
oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor
ieder kind anders.
Startdatum: maandag 30 september 2019
Lestijd: 15:30 tot 16:30 uur
Leslocatie: Basisschool Kleinerf, Oude Molenweg 10 5425 VR DE MORTEL

•
•
•
•
•
•

De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 1 augustus en ontvang €15,- korting.
Je betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!

Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

JEUGDSOOS DE MORTEL

2019-2020

De Soos begint weer!
Op zaterdag 31 augustus aanstaande is de eerste soos-avond.
Dit is het begin van een seizoen vol leuke activiteiten
en soos-avonden vol gezelligheid
voor jongens en meiden vanaf groep 7 tot en met 15 jaar.
Dus behoor je tot deze groep en heb je zin om dit schooljaar mee te doen
aan al die leuke dingen,
kom dan zaterdag 31 augustus a.s. om 20:00 uur
naar de soosruimte in De Sprank! Deze avond eindigt om 22:00 uur.
Vergeet niet om wat geld mee te nemen,
een flesje fris kost 1,00 euro, een zakje chips 50 cent en een snoepje 10 cent.
Je mag de eerste soosavond vrijblijvend een kijkje komen nemen!
Je mag ook een vriend of vriendin meenemen!
Als jij het leuk vindt, mag jij je altijd aanmelden!
En als je verhinderd bent de 31e, mag jij je natuurlijk ook altijd aanmelden.
Aanmelden kan vanaf nu.
Je kunt je opgeven als lid door een mailtje te sturen naar jongerensoos@hotmail.com.
Vermeld daarin het volgende:
Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, in welke groep/klas je zit,
e-mail adres en telefoonnummer (vast en mobiel wanneer mogelijk)
Het lidmaatschap kost 25 euro voor een heel seizoen en
dat kun je overmaken naar rekeningnummer
NL52 RABO 0134 9943 10 t.n.v. Jeugdsoos ’t Zulderke o.v.v. je volledige naam.
Ook zijn wij altijd op zoek naar ouders die af en toe mee willen helpen
bij een activiteit en/of een soos-avond. Dit neemt niet veel tijd in beslag
en is echt nodig om al die leuke dingen door te laten gaan.
Heb je als ouder zin en tijd om een keer een soosavond mee te draaien,
laat dat dan even weten aan jongerensoos@hotmail.com.
Alvast bedankt!

Tot zaterdag 31 Augustus!
Groetjes,
de Soosleiding.

