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KLEINERF, De Mortel

woensdag 2 oktober
Opening
Kinderboekenweek 2019

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

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

HERFSTVAKANTIE
zaterdag 12 oktober
tot en met zondag 20 oktober

SPONSORLOOP
De datum van de Sponsorloop is 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.

Supporters zijn 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.

FIDES

informatieavond in MFA De Sprank
Donderdag 7 november om 19.30 uur
Iedereen alvast bedankt voor het meelopen,
sponsoren, aanmoedigen en ophalen van het
sponsorgeld. We zullen het geld goed besteden,
zodat kinderen nog meer uitgedaagd worden
om lekker buiten te spelen!

KUNSTBALIE
Op donderdag 10 oktober bezoeken groep 5 en 6 in de
ochtend het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.
KUNST & ANIMATIE: een rondleiding en een
workshop in het Medialab.
Zie ook het ouderportaal voor groep 5 en 6.
Op dinsdag 22 oktober bezoeken groep 7 en 8 een
voorstelling in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert.
REMBRANDT: een vertelvoorstelling.
Zie voor beide activiteiten Blaaike nr 5

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.
Via de actiesite https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
kun je heel eenvoudig jouw punten toewijzen aan
Kleinerf.
De punten voor Kleinerf kunnen alleen ingeleverd worden in de Jumbowinkel in Bakel. Wanneer je bij de
Gemertse Jumbo boodschappen hebt gedaan, kun je de punten ook bij onze school in de brievenbus stoppen
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.
We zijn op zoek naar ouders die de op school ingeleverde puntvouchers voor Kleinerf willen scannen.

SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB

