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KLEINERF, De Mortel

OVER DE LUNCH
Vanaf dit schooljaar kan de lunch van de kinderen
niet meer in de koeling geplaatst worden.
Zie Blaaike nr 2

Tip: de lunch in een koeltasje mee naar school.

Startgesprekken
Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven voor de
startgesprekken die beginnen op maandag 9 september
dan kan dat nu nog tot en met donderdag 5 september.
Ouders ontvangen via het ouderportaal een bericht.
Middels een link kan men zich voor de gesprekken
aanmelden.

SCHOOLFOTOGRAAF
Woensdag 18 september:

heel kindcentrum Kleinerf op de kiek!
Méér informatie in ‘t volgende Blaaike.

SPONSORLOOP
donderdag 19 september

zie ook pagina 2 van dit Blaaike!
Goede doel:
het speelplein van kindcentrum Kleinerf

DE SCHOLEN ZIJN
WEER BEGONNEN
Wist je dat er na de zomervakantie bijna twee keer zo veel
verkeersslachtoffers onder scholieren vallen als in de rest
van het jaar? Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze
periode extra goed oplet zie je ‘De scholen zijn weer begonnen’ spandoeken en posters weer hangen in de buurt.
Samen met gemeenten, scholen en het bedrijfsleven roept
Veilig Verkeer Nederland zo met name automobilisten
op om meer rekening te houden met fietsende scholieren
in het verkeer. Wees zelf ook extra alert met deze tips van
Veilig Verkeer Nederland!
1. Rijd MONO
Of je nou in de auto stapt of gaat fietsen: ga ongestoord
onderweg! Berg je telefoon goed op en schakel meldingen uit, zodat je niet afgeleid wordt.
2. Matig je snelheid
Na de zomerperiode is het weer even wennen aan de drukte in het verkeer. Rijd daarom wat rustiger, zeker in de
omgeving rond scholen.
3. Een veilige fiets(route)
De start van het nieuwe schooljaar is hét moment voor
een fietscheck. Controleer bijvoorbeeld de remmen, de
zadelhoogte en de verlichting. Fietst jouw kind dit jaar
een nieuwe route? Oefen deze dan samen, zodat jouw
dochter of zoon goed voorbereid op pad gaat.

NATIONALE SPORTWEEK
Bewegend leren voor ouders en kinderen

Van vrijdag 20 t/m zondag 29 september vindt de Nationale Sportweek plaats. Bibliotheek De Lage Beemden organiseert in deze week twee activiteiten rondom het thema
‘Bewegend leren’. Een KennisFabriek voor kinderen
én een KennisCafé voor ouders. Beide activiteiten vinden plaats in de gymzaal aan de Otterweg 23 in Beek en
Donk (achter het ontmoetingscentrum). Deelname is gratis.
Kaartjes reserveren kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Dinsdag 24 september 19.30 – 21.00 uur
KennisCafé voor ouders

Jaccy van den Enden, sportcoach in Laarbeek, geeft uitleg
over Motorisch Remedial Teaching. Dit KennisCafé is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
MRT kan een uitkomst bieden aan kinderen met een achterstand in bewegen; kinderen die struikelen/vallen of juist
bewegingsactiviteiten mijden, maar ook voor kinderen met
hyperactief gedrag of concentratieproblemen. Bij MRT
gaat het kind bewegen en is er gerichte aandacht voor evenwicht, coördinatie en kracht. MRT kan de motoriek en concentratie verbeteren, de drempel tot bewegen verlagen en
zelfvertrouwen en inzicht in de eigen fysieke en mentale
mogelijkheden geven.

STUDIEDAG TEAM
VRIJ VOOR GROEP 0 TOT EN MET 8
woensdag 9 oktober

woensdag 2 oktober
Opening Kinderboekenweek 2019

Thema: Reis mee!
Kinderboeken over voertuigen
staan centraal in deze Kinderboekenweek

KUNSTBALIE GROEP 5 - 6
Donderdag 10 oktober:
groep 5-6 bezoekt in de ochtend het
Noord-Brabants Museum in Den Bosch

Woensdag 25 september 15.00 – 16.00 uur
KennisFabriek voor kinderen

SPONSORLOOP 2019

Vind je het lastig om je te concentreren voor een proefwerk
of tijdens het beoefenen van je hobby? Ben je snel afgeleid
door prikkels om je heen? Dan is deze KennisFabriek iets
voor jou. Sportcoach Jaccy van den Enden leert je van alles
wat kan helpen bij het fijn bewegen van je lijf. Hij geeft
tips en trucs die je kunt gebruiken als concentratie even
heel belangrijk is. Hij leert je hoe je plezier krijgt in bewegen en hoe je zonder angst kan deelnemen aan de gymles
of je sportclub. Je gaat meteen aan de slag, dus neem je
gymschoenen en sportkleding mee! Dit kenniscollege is
bedoeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar.

De sponsorloop vindt op donderdag 19 september
plaats rond de school en op het grasveld/bituumveld. Er
worden hindernissen in het parcours opgenomen. De
technische en sportieve organisatie is in handen van
Inge Poos, onze sportcoach. Aanvang 13.00 uur.
Er wordt een half uur gelopen. Na elk rondje krijgen de
kinderen een stempel.
Uiteraard mogen de deelnemers aan de sponsorloop
worden aangemoedigd en supporters zijn dan ook van
harte welkom.

Sportcoach Jaccy
van den Enden

Afgelopen week hebben de kinderen de inschrijfformulieren voor de sponsoren meegekregen. Hiermee kunnen
ze tot en met woensdag 18 september sponsoren
zoeken. Na de dag van de sponsorloop hebben ze tot en
met zondag 29 september de tijd om het sponsorgeld
op te halen.
Dan zou tijdens de startbijeenkomst van de Kinderboekenweek op woensdag 2 oktober bekend kunnen worden gemaakt wat het bijeengelopen eindbedrag is
geworden.
De opbrengst komt ten goede aan de uitbreiding van
het speelplein van kindcentrum Kleinerf.
Alvast hartelijk dank voor het sponsoren, aanmoedigen
en ophalen van het sponsorgeld. We zullen het geld
goed besteden, zodat kinderen weer uitgedaagd worden
om lekker buiten te spelen!

