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ADVIESGESPREKKEN
Vanaf 10 februari staan de adviesgesprekken voor groep
8 gepland. Tijdens deze gesprekken wordt advies
gegeven voor de keuze van een vorm van voortgezet
onderwijs.
Ouders ontvingen via Ouderportaal een mailtje waarmee
ze kunnen intekenen voor een bepaalde dag en tijdstip.
Duur van het gesprek is 30 minuten.
Als er geen mail is ontvangen, wellicht even bij uw spam
of in de map ongewenste mail kijken.

VOORJAARSVAKANTIE
24 februari tot en met 29 februari

KLEINERF, De Mortel

VOORLEESKAMPIOENWEDSTRIJD
Op dinsdag 21 januari lazen in Cultuurhuis De Eendracht alle 9 schoolkampioenen binnen de gemeente
Gemert-Bakel hun teksten voor. Voor Kleinerf was
dat Gwen.
Wat heeft ze het goed gedaan! Helaas heeft ze niet
gewonnen, maar ze zei zelf al: "Volgend jaar weer
een kans!"
De hele groep is super trots op Gwen en haar juf
ook. Daarnaast is juffrouw Emma trots op de groep
omdat ze Gwen zo hebben aangemoedigd en gesteund.
Deze wedstrijd was een mooie voorbereiding op de
afgelopen dagen. Toen hebben verschillende
kinderen voorgelezen in de onderbouw. Dit deden ze
in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

FOTO’S en VERSLAGEN
Via het ouderportaal vindt u op gezette tijden kiekjes en
verslagen van activiteiten die de verschillende groepen
ondernemen. Vanwege de regels voor de privacy zijn die
alleen toegankelijk voor de ouders van de groep.

MAANDAG 9 MAART

STUDIEDAG TEAM
De kinderen van
groep 0 tot en met 8 zijn vrij.
Peutergroep is wel aanwezig.

Vrijdag 21 februari

CARNAVAL
op
Kleinerf

zie pagina 3

HET VERGETEN KIND

Op woensdag 29 januari start de
Week van Het Vergeten Kind!
Tot en met 4 februari organiseert de Stichting Het
Vergeten Kind allerlei activiteiten waarbij kwetsbare
kinderen in Nederland centraal staan en waarbij ze
strijdt voor verbetering van de jeugdzorg.
Kwetsbare kinderen in het jeugdzorgsysteem zien veel
verschillende hulpverleners. En dan hebben we het
helaas niet over een paar hulpverleners. Vooral voor
uit huis geplaatste kinderen die op een groep wonen
ligt het aantal hulpverleners hoog, zij hebben in hun
korte leven gemiddeld al 64,6 hulpverleners gehad*.
Voor een kind is het continu wisselen van gezichten
‘normaal’ geworden. Maar normaal, dat is het natuurlijk absoluut niet. Het steeds weer opnieuw leren vertrouwen, weer opnieuw je verhaal moeten vertellen en
steeds weer een vertrouwenspersoon kwijtraken, is
boven op de trauma's die ze al hebben, psychisch erg
zwaar. Ook hulpverleners zien de situatie graag anders. Ze ervaren dat ze te weinig tijd hebben om alle
kinderen de aandacht te kunnen geven die nodig is om
een band om te bouwen.
Samen met u kan de Stichting Het Vergeten Kind
een vuist maken richting politici en beleidsmakers.
Teken de petitie!

Miloo voor Leerlingen

Eén wachtwoord voor een
platform dat op alle internetdevices toegankelijk is.
Een eenvoudige inlog met
plaatjes op Microsoft
devices. Een avatar waarmee de leerling zich kan
identificeren. Miloo maakt
het gebruik van devices
voor leerlingen gemakkelijk. En eenmaal ingelogd
meteen toegang tot alle
digitale lesstof van de uitgeverijen en Office software..
Met de ReadSpeaker kunnen teksten in Miloo worden voorgelezen. Met
Miloo komt alles samen!

MILOO OP KLEINERF

Begin februari schakelt het schoolnetwerk van Kleinerf
over naar MILOO, hét digitale schoolplein waar leerlingen, juffen en meesters elkaar ontmoeten en samen
leren met alle applicaties die ze willen gebruiken.

Lesgeven zonder grenzen
De leerling kan via elk device bij zijn of haar lesstof komen, zonder allerlei wachtwoorden te moeten onthouden
of telkens weer opnieuw in te loggen.

Altijd up to date
Miloo is gekoppeld aan het Leerling Administratie Systeem van Kleinerf. Handmatig veranderingen in meerdere systemen invoeren is iets uit het verleden.

Gepersonaliseerd
De juf of meester kan gericht applicaties aanbieden aan
elke leerling of groep leerlingen op het niveau dat de
voorkeur heeft.

Beste krulstartjes,
Dit jaar toveren we de grote zaal in de Sprank om in “De Efteling”. Zing en dans mee met alle bekende liedjes van de
Efteling. Alles is mogelijk op de Efteling Krulmiddag.
Je kunt een optreden in je eentje doen, maar dat mag natuurlijk ook met je vriendjes, vriendinnetjes of met je papa, mama, broer, zus, opa, oma of iemand anders.
Geef je snel op, het wordt weer super gezellig.

Ik/wij: …………………………………………………………………………………………………………
doen graag mee met de jeugdkrulmiddag op zondag 16 februari 2020.
Ik/wij doen het liedje, dansje, truc of act:………………………………………...
van artiest:…………………………………………………………………………..
Het duurt ongeveer……………. minuten.
Eigen materiaal……………………………………………………………………..
Contactpersoon:……………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………
Opmerkingen:………………………………………………………………………………………..
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………..
Reglement:

Zorg ervoor dat je liedje op een goede cd of USB stick staat met je naam erop en het nummer van het liedje.
Op de generale repetitie de cd inleveren en zondag na afloop van je optreden weer ophalen bij de DJ.
Op volgorde van inlevering wordt je aangemeld. Als het programma vol zit, tellen de laatste inleveringen helaas niet meer
mee. Dus geef je snel op.
Iedereen dient op de Generale Repetitie aanwezig te zijn. Deze is op zaterdag 15 februari om 16.00 uur in de Sprank.

Lever je inschrijfformulier zo snel mogelijk in (uiterlijk 7 februari 2020) bij:
Danny de Nooijer
Zandstraat 34
5425 VB De Mortel
tel. nr. 06-52505779. E-mail: ddenooijer@freeler.nl
Succes met oefenen!!!
Mocht je niet mee willen doen ben je natuurlijk van harte welkom om te komen kijken op zondag 16 februari
vanaf 13.30 uur. Zorg dat je erbij bent !!!

Groetjes jeugdbestuur c.v. ‘De Krulstarte’.
OPTREDEN KLEINERFCARNAVAL
Het Kleinerfcarnaval wordt gevierd op vrijdag 21 februari. Het feest zal duren van
8.30 uur tot 12.30 uur. Iedereen komt natuurlijk in zijn / haar mooiste carnavalspakje naar school!
Als je - alleen of met een groepje - wilt optreden, dan kan dat. Geef je voor 12 februari op bij je juf of meester.
Samen met de gehele school zorgen we voor een warm onthaal voor de prinsen en
prinsessen in De Sprank. Daarna kijken we naar alle optredens die voor ons in elkaar gezet zijn. Uiteraard hossen en feesten we tussendoor met elkaar op goeie carnavalsmuziek! Tussendoor gaan alle groepen naar hun klas voor een versnapering
en om iets te drinken.
De ouderraad van Kleinerf helpt ons met het feest.

Wij hebben er zin in! Jullie ook?

