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JUMBO: SPAREN VOOR JE SCHOOL
Sparen van Jumbopunten is inmiddels een bekende actie!
Het sparen begint op woensdag 2 oktober en eindigt op
dinsdag 19 november.
Tijdens deze periode ontvang je bij Jumbo bij elke besteding van 10 euro een schoolpuntvoucher met een unieke
code. Op de actiesite (internetadres volgt!) kun je heel
eenvoudig jouw punten toewijzen aan Kleinerf.

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

De punten voor Kleinerf kunnen alleen ingeleverd worden in de Jumbowinkel in Bakel. Wanneer ouders in
Gemert boodschappen doen, kunnen de punten bij onze
school in de brievenbus gestopt worden of in de daarvoor
bestemde spaarbox bij de kleuteringang.
Natuurlijk kunnen de QR-codes op de spaarpunten ook
thuis worden gescand met de mobiele telefoon en via de
actiesite aan Kleinerf worden toegekend.

HERFSTVAKANTIE
zaterdag 12 oktober
tot en met zondag 20 oktober

SPONSORLOOP
Vanwege het feit dat het vaste onderwijsteam door
diverse omstandigheden grotendeels afwezig was,
werd de datum van de Sponsorloop verschoven.
Donderdag 3 oktober is de nieuwe datum.
Aanvang 13.00 uur.
Er wordt een half uur
gelopen, rond de school en op het grasveld / asfaltplein.
Na elk rondje krijgen de kinderen een stempel.
Uiteraard zijn supporters van harte welkom.
Na de dag van de sponsorloop hebben de lopers tot en
met woensdag 9 oktober de tijd om het sponsorgeld
op te halen.
Op vrijdag 11 oktober, tijdens de sluiting van de
Kinderboekenweek, wordt bekend gemaakt wat het
bijeengelopen eindbedrag is geworden.
De opbrengst komt ten goede aan de uitbreiding van
het speelplein van Kindcentrum Kleinerf.

woensdag 2 oktober

Opening
Kinderboekenweek 2019

Thema: Reis mee!
Kinderboeken over voertuigen
staan centraal in deze Kinderboekenweek
vrijdag 11 oktober: sluiting Kinderboekenweek

KUNSTBALIE GROEP 7 EN 8
Op dinsdag 22 oktober bezoeken groep 7 en 8 een
voorstelling in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert.
REMBRANDT, een vertelvoorstelling.
Zie ook Blaaike nr 5

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!

Samen bouwen aan
Zelfvertrouwen.
Kleinerf is gestart met een
nieuwe werkwijze, genaamd Fides. Het is een
manier van omgaan met
kinderen, waarbij
symbolen heel belangrijk zijn.
Hiermee wordt uitgebreid stilgestaan bij ieders rol als
leerkracht, begeleider, trainer: je zelfvertrouwen, je
betrokkenheid, je inzicht, je passie, je verwondering.
Samen met de kinderen en de ouders werken aan zelfvertrouwen en weerbaarheid, aan betrokkenheid en
verbondenheid.
Deze werkwijze willen wij met alle betrokkenen delen
tijdens een informatieavond in MFA De Sprank op
donderdag 7 november om 19.30 uur, zodat we
tijdens het werken met de kinderen een zelfde taal
spreken. Iedereen weet dan waar het over gaat
wanneer het over een symbool gaat, dat gebruikt
wordt op school.
Deze avond wordt begeleid door Henk de Visser, een
man die iedereen kan inspireren tot het werken met
deze methode.

KUNSTBALIE GROEP 5 EN 6
Op donderdag 10 oktober bezoeken groep 5 en 6 in de
ochtend het Noord-Brabants Museum in Den Bosch
Kunst & Animatie, een rondleiding en workshop in het
Medialab.
Zie ook Blaaike nr 5

FIDES

informatieavond in MFA De Sprank
Donderdag 7 november om 19.30 uur

VORMSEL
Aan alle ouders
en leerlingen van groep 7 en 8
van Kleinerf
en kinderen die niet op
Kleinerf zitten

Onderwerp: H. Vormsel
De Mortel, 18 september 2019,
In het voorjaar van 2020 bestaat de mogelijkheid voor de
leerlingen van groep 7 en 8 van Kleinerf en leerlingen
die uit De Mortel op andere scholen
zitten om het H. Vormsel toegediend te krijgen.
Nadat we weten welke kinderen in principe hier aan willen deelnemen, zullen we een informatieavond beleggen,
waarop alle informatie hierover zal
worden gegeven.
Heeft u hiervoor belangstelling dan vragen wij u om uiterlijk 1 oktober aanstaande te reageren via
telefoon of email.
U kunt reageren bij:
Wilma Fleuren tel. 0492-317125
email: fleurenvandijk@gmail.com
Of Toon Keursten tel. 0492362782
email: a.keursten@kpnmail.nl

JUNIOR NIGHT UNIVERSITY
Datum: 3 oktober 2019
Tijd: 18:30 uur - 20.00 uur
Locatie: Cube Plaza, coffee corner
Junior Night University is een programma van
Tilburg University voor kinderen van 9 tot 14 jaar
(en hun ouders). Er zijn mini-lezingen en leuke
workshops. Het thema ‘verleidingen’ staat centraal. Ontdek wat wetenschap is door te doen, te
bewonderen en te ontdekken. (taal: Nederlands)

Namens parochie H. Willibrordus Gemert – Bakel,
Wilma Fleuren en Toon Keursten

Wat is er nou leuker dan een festival voor je kind? Waar
je ook nog eens hele gave dingen leert. Junior Night University op 3 oktober heeft dit allemaal! Waarom zit je
kind zo vaak op Insta en Facebook? Stel je vragen aan
een expert voor nuttige tips, terwijl je kind zelf een gave
videogame maakt.
Bekijk het complete programma met mini-lezingen en
workshops, en meld je aan via
tilburguniversity.edu/junior-night-university

Er is ontzettend veel te doen en te beleven, dus aan jou
de keus door welke activiteit en lezing je het meest
wordt verleid. Er zijn drie mini-lezingen door echte
Tilburg University-wetenschappers. Ook zijn er workshops en activiteiten door o.a. Vincents Tekenlokaal,
Bibliotheek Midden-Brabant, Stichting Techniekpromotie en de Jonge Strateeg.
Hieronder vind je een link naar het programma.
Sommige onderdelen zijn op inschrijving, anderen
met vrije inloop.
Het programma duurt van 18.30 - 20.00 uur, en vindt
plaats in gebouw CUBE op de campus van Tilburg
University.
Klik hier voor het programma!

