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een wekelijkse uitgave van Kindcentrum

KLEINERF, De Mortel

BELANGRIJK!

FIDES

informatieavond in MFA De Sprank
Donderdag 7 november om 19.30 uur
Belangrijk voor alle opvoeders
en begeleiders van kinderen!

SPONSORLOOP 2019
Op vrijdag 11 oktober werd tijdens de afsluiting van
de Kinderboekenweek 2019 de totale opbrengst bekend gemaakt van de sponsorloop.
De kinderen en leerkrachten liepen maar liefst het
mooie bedrag van € 1894,15 bij elkaar!

WAT NU,
FIDES?
Kleinerf is gestart met een nieuwe werkwijze, genaamd
Fides. Kortgezegd: het is een manier van omgaan met
kinderen, waarbij symbolen worden gebruikt.
Tijdens de bijeenkomst wordt uitgebreid stilgestaan bij
ieders rol als ouder, leerkracht, begeleider, trainer: je
zelfvertrouwen, je betrokkenheid, je inzicht, je passie, je
verwondering. Hoe je samen met de kinderen, de ouders,
alle begeleiders en de leerkrachten kunt 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.

Deze prachtige opbrengst wordt volledig besteed aan
buitenmaterialen van ons kindcentrum, waardoor de
leerlingen nog meer worden uitgedaagd om te bewegen.

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.

Meer foto’s sponsorloop?
Klik op ouderportaal!

Ook Kleinerf staakt op 6 november!
Zie pagina 3. Meer informatie volgt!

SLUITING KINDERBOEKENWEEK
Op vrijdag 11 oktober werd de Kinderboekenweek
2019 op Kleinerf afgesloten met presentaties door alle
groepen. Op reis!
Elke groep had zijn best gedaan voor een mooi optreden! Er kwamen erg leuke en creatieve ideeën voorbij.
Toeschouwers, bedankt voor de belangstelling; het
was erg druk!
In het ouderportaal staan kiekjes klaar om bekeken te
worden.

NIEUWS KINDERRAAD
Op donderdag 24 oktober
vergadert de kinderraad van
kindcentrum Kleinerf.
Tussen 14.45 uur en 15.15 uur.
De raad wordt gevraagd om verbeterpunten te noemen voor de
school.
De raadsleden kunnen met reële
ideeën komen, die de school leuker, leerzamer of interessanter

maken voor iedereen.
De kinderraad mag dit jaar bijvoorbeeld mee beslissen
waar het geld van de sponsorloop aan besteed wordt.

De kinderraad van Kleinerf wordt begeleid door meester
Peter.

VOORLEESTHEATER GROEP 0 - 3

GROEP 5 - 6
Op donderdag 10 oktober is groep 5 - 6 nar het NoordBrabants Museum in Den Bosch geweest.
Onderwerp: Kunst & Animatie. Met een rondleiding
in het museum en een workshop in het Medialab.
De kinderen waren erg onder de indruk van de schilderijen en het maken van het stop-motion filmpje.
Daarnaast hebben ze ook verschillende beeldaspecten
leren kennen die passen bij verschillende schilderijen
(zoals, lijnen, kleuren, de compositie enz.)
De filmpjes worden na de herfstvakantie gezamenlijk
in de klas bekeken.
De foto's van het bezoek staan op het ouderportaal.
Ouders die hebben begeleid en de groep vervoerd:
dank u wel.

POPPENDOKTER BIJ DE PEUTERS

De peuters mochten hun pop of knuffel mee brengen en
die werden helemaal onderzocht door de poppendokter.
Hier en daar een pleister, een verbandje of een pilletje
was wel nodig. Wij willen Marloes van Zutphen daarvoor
heel hartelijk bedanken. De peuters hebben genoten.

COMMUNICEREN MET KINDEREN

Cursus 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 23 oktober 2019 om 20:00 uur in Helmond.
(23 en 30 oktober, 6, 13 en 20 november 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

ONDERWIJSSTAKING 6 NOVEMBER!
De Nederlandse onderwijsbonden roepen het primair en voortgezet onderwijs op tot een landelijke
staking op woensdag 6 november, als het kabinet niet over de brug komt. Een ultimatum liep af op
21 oktober. De bonden roepen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners op in actie te komen voor een fatsoenlijk salaris en minder werkdruk, waardoor het werken in het onderwijs voor
henzelf en toekomstige collega’s weer aantrekkelijk wordt. Inmiddels is het leraren- en schoolleiderstekort zo hoog opgelopen dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd.
Acties kunnen niet uitblijven, nu tijdens Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen duidelijk werd dat dit kabinet niet structureel en substantieel wil investeren in het onderwijs. ‘Onze
leden zijn heel duidelijk geweest in een recente peiling. 83% gaf aan bereid te zijn tot het voeren
van actie als het kabinet niet over de brug zou komen,’ zegt vakbondsbestuurder Jan de Vries.
De problemen zoals de lage salarissen moeten structureel worden aangepakt. ‘Dat los je niet op
met incidenteel geld voor 2020, zoals de minister-president voorstelt. Dat moet niet elk jaar opnieuw bevochten worden. Als dit niet verandert, zullen steeds minder mensen voor een baan in het
onderwijs kiezen en diegenen die er nu werken door de hoge werkdruk het niet meer volhouden’,
vreest De Vries. Een grote meerderheid van de leden van de onderwijsvakbonden heeft vorige
maand hun zorg uitgesproken dat de problemen in het onderwijs nu ook gevolgen hebben voor de
kwaliteit van ons onderwijs.
Eerder legden de sociale partners een claim neer van 423,5 miljoen euro voor 2020 voor het primair- en voortgezet onderwijs. Begin november wordt de onderwijsbegroting 2020 besproken in
de Tweede Kamer. De Vries: ‘Het wordt een onstuimige herfst. Dat we gaan staken is nu bekend,
maar we sluiten ook andere acties niet uit.’

Ook Kleinerf staakt op 6 november!
Meer informatie volgt!

Klik hier
om aan te melden.

