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een wekelijkse uitgave van Kindcentrum

KLEINERF, De Mortel

Kindcentrum Kleinerf is tot en met
maandag 6 april gesloten,
inclusief buitenschoolse opvang
en peutergroepen.
Via het ouderportaal worden
actuele updates
gepubliceerd.
Zie ook de website van

STICHTING GOO
OVER
CORONAVIRUS

Vanaf woensdag zie je iedere doordeweekse dag tussen 13.00 en 15.30 uur Zapplive Extra. We maken
er één grote huiskamer van met al jullie vragen, de
laatste updates, tips voor thuis en meer.
In de uitzending komen deskundigen via videoverbindingen aan het woord. Jullie kunnen je vragen stellen
en met elkaar in gesprek gaan. Daarbij geven we je de
tips om thuis lekker bezig te blijven.
Klaas: “We voelen allemaal onzekerheid en juist daarom
zijn we er nu gewoon elke dag. Voor goede informatie, iets
leren ondanks dat je niet naar school gaat én onderling
contact, ook al is dat nu op afstand. Ik weet zeker dat ik
weer verrast ga worden door de creativiteit van iedereen
thuis!”

AANMELDEN
NIEUWE LEERLINGEN

Vrijdag 17 april

KONINGSSPELEN
gaan niet door

Aanmelden, voor zowel de peuterspeelzaal, als voor
buitenschoolse opvang en de basisschool kan na 6
april altijd plaatsvinden.
Maak daarvoor een afspraak met Helma Adriaans,
coördinator opvang en onderwijs van
kindcentrum Kleinerf:
helma.adriaans@stichtinggoo.nl

FIDES
Kleinerf hanteert
schoolbreed de Fides
methodiek.
Fides richt zich op
vergroting van
zelfvertrouwen en
weerbaarheid van
de kinderen.

Voorlopige planning:
dinsdag 14 april

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

FIDES: 100 %
In de natuur is er niets
voor niets. Ik ook niet,
want ik ben deel van die
natuur…dus ben ik goed
zoals ik ben… gewoon… omdat ik er ben!
De 100% wordt gebruikt
om te werken aan het
zelfvertrouwen en het
accepteren van jezelf.
We proberen dan heel bewust om een andere boodschap in ons hoofd te zetten, een positieve.

Speciaal voor de onderbouw:

zing mee met meester Joris!
Ga eens even staan
Klapliedje
Dierensamba

BEN BIZZIE

BEN BIZZIE

