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6 november
ONDERWIJSSTAKING
van de baan?
KLEINERF STAAKT!
Bezoek Peuters
aan het
kabouterbos:
Ouderportaal

BELANGRIJK!

FIDES

informatieavond in
MFA De Sprank
donderdag 7 november
Aanvang 19.30 uur
Een persoonlijke uitnodiging
werd naar alle ouders en
clubs gestuurd!

Boswandeling onderbouwgroepen:
Ouderportaal

De eerste weken in groep 3:
Ouderportaal

Op 6 november zijn de peuters gewoon
welkom. Het Peuterwerk staakt niet.

KASTEEL VAN SINTERKLAAS
Op woensdag 27 november brengen groep 3 en 4 een
bezoek aan Sinterklaas in het kasteel in Helmond.
Groep 3 wordt om 10.33 uur verwacht.
Groep 4 meteen daarna, om 10.40 uur
De groepen moeten om uiterlijk 9.50 uur aanwezig
zijn bij de ingang van het kasteel.
Voor het vervoer worden ouders gevraagd.
Meer informatie daarover komt via het ouderportaal
van groep 3 en 4-5!

SCHOOL-AGENDA
Vanaf het begin van het schooljaar staan alle belangrijke data vermeld op de schoolagenda in het
ouderportaal. December is bijvoorbeeld een drukke
maand, vol met allerlei activiteiten.
Als een groep tussentijds een ter zake doende activiteit
plant, wordt die direct online gezet.

STUREN ZONDER GLUREN

KINDERRAAD
Op donderdag 28 november vergadert de kinderraad van kindcentrum Kleinerf om 14.45 uur.
De raad wordt tijdens haar beraadslagingen begeleid door
meester Peter.

We willen allemaal niets missen en zijn altijd online.
Zelfs op de fiets en in de auto checken we nog appjes en mails op onze telefoons.
Best gevaarlijk!

Sturen zonder Gluren Challenge

Met de Sturen zonder Gluren Challenge gaan gezinnen
de uitdaging aan om 30 dagen niet te appen tijdens het
fietsen of autorijden.
Lukt dat? Dan mag je elke dag een vakje van een adventkalender openmaken. Achter ieder vakje staat een leuke
tip of opdracht. Met behulp van de kalender wen je jezelf
aan het nieuwe telefoongebruik. En samen maak je ook
nog eens kans op supergave prijzen!
Kijk voor meer informatie over de challenge op de
website.

VOORLEESWEDSTRIJD
Vanaf 11 november worden de voorrondes gehouden.
Iedere dag lezen twee kandidaten uit de groepen 5 tot en
met 8 een stuk voor uit hun gekozen boek aan groep 4
tot en met 8.
Uiteindelijk wordt er een winnaar gekozen uit groep 7-8
die Kleinerf mag vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd in De Eendracht in Gemert.

WEBSITE KLEINERF
Op onze totaal vernieuwde website is te lezen wat ons als
kindcentrum dagelijks bezig houdt.
Op de homepage - onderaan - vind je niet alleen het actuele Blaaike, maar ook de weg naar de schoolkalender die
hetzelfde is als die in het ouderportaal.

Tijdens haar laatste bespreking
heeft de raad gesproken over
nieuwe ideeën voor het schoolplein, naar aanleiding
van de sponsorloop.

OUDERPORTAAL APP
BasisOnline ondersteunt deze groeiende wens voor
eigentijdse communicatie oplossingen binnen het Basisonderwijs middels een smartphone app specifiek
ontwikkeld voor ons BasisOnline Ouderportaal.

Download de
gratis BasisOnline
Ouderportaal App
Voor scholen wordt het nog makkelijker om ouders
snel op de hoogte te brengen. Met de Ouderportaal
App krijgen ouders direct een notificatie op hun
smartphone als er nieuws is. Ze hebben ze de schoolkalender en informatie over groep van hun kind, klasgenootjes en hun ouders altijd bij de hand.
Leerkrachten kunnen met de app zelf berichten lezen
en sturen, nieuwsitems en fotoalbums toevoegen.
Kortom School-Oudercommunicatie in optima forma!

De Ouderportaal App is beschikbaar
voor Android en iOS.
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