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KLEINERF, De Mortel

WELKOM
Beste ouders / verzorgers en natuurlijk jongens en meisjes,
We staan weer aan de start van een nieuw schooljaar. Dat is altijd weer een beetje
spannend. Hoe is het bij de nieuwe juf of meester in de groep? Wat gaan we
allemaal leren en doen dit schooljaar?
Dit jaar is het nog een beetje extra spannend omdat het coronavirus nog steeds niet
weg is. We hadden gehoopt dat dat misschien ook wel op vakantie zou gaan en niet
meer terug zou komen, maar dat is helaas niet het geval. We moeten ons nog steeds
goed houden aan de regels, zoals goed handen wassen en afstand van elkaar houden. Ook de ouders mogen nog niet in het schoolgebouw of het schoolplein op komen.
Hopelijk gaat dat in de loop van het schooljaar weer wat soepeler worden allemaal en kunnen we toch
weer uit gaan kijken naar grotere bijeenkomsten en kunnen we elkaar wat vaker fysiek gaan ontmoeten.
Voor alles wat nog niet kan, gaan we op zoek naar passende alternatieven, want we willen het onderwijs
natuurlijk nog steeds op een goede maar ook leuke, inspirerende manier aan blijven bieden.

Voor mijzelf is het ook een beetje spannend, want ik begin aan een nieuwe functie op een voor mij nieuw
kindcentrum. De eerste weken zullen dan ook vooral in het teken staan van kennismaken. Kennismaken
met de leerkrachten, de kinderen en ouders en alle andere mensen die betrokken zijn bij Kindcentrum
Kleinerf. Ik ga mijn best doen om iedereen zo snel mogelijk te leren kennen. Ik ben op maandagochtend,
dinsdag de hele dag en donderdagmiddag aanwezig op de locatie maar telefonisch en via de mail ben ik
natuurlijk ook op de andere dagen te bereiken. Neem gerust contact met me op als u vragen of ideeën
heeft.
Afgelopen vrijdag hebben we al een prettige start gemaakt met het team. Wij zijn er klaar voor om er samen met jullie een leerzaam maar ook vooral veilig jaar van te maken.
Veel plezier dit schooljaar allemaal!

Dorien Willems,
Teamleider Kindcentrum Kleinerf.

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.
en via ouderportaal van Kleinerf

FIDES

JUFFROUW LENIE
Met het begin van de zomervakantie heeft juffrouw Lenie van den Bogaard aangegeven te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor Kleinerf.
Na haar pensionering heeft Lenie nog vele kinderen individueel kunnen helpen op taal-, lees- en
rekengebied. Wij zijn haar daarvoor bijzonder
erkentelijk.
Wij wensen Lenie alle goeds voor de toekomst.

Corona

Bij de verjaardagen van de kinderen kunnen
voor onbepaalde tijd geen ouders aanwezig zijn
in de klas bij het vieren van het feest.
Bij verjaardagen mogen voorverpakte traktaties
worden uitgedeeld.
Per 1 augustus 2020 werden clusterdirecteuren
benoemd die binnen Stichting GOO ieder een cluster
van kindcentra gaan leiden.
Kleinerf zit samen met de Gemertse scholen
Berglaren en ‘t Venster in cluster 3.
Clusterdirecteur is Erik Verhoeven.
Samen met de bestuurder zijn de clusterdirecteuren
eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting
Elke kindcentrum gaat geleid worden door teamleiders.
Voor Kleinerf en Berglaren is dat Dorien Willems.
De teamleider is specifiek verantwoordelijk voor de
kwaliteit van opvang en onderwijs (de prestaties van
leerlingen en medewerkers) en het pedagogisch klimaat. De teamleider is de contactpersoon in de locatie.

Komende weken zullen we in ‘t Blaaike weer aandacht
besteden aan de symbolen die in FIDES worden
gebruikt. Nu: De Ballon.
De ballon zetten we
in om kinderen het
belang van een goede houding en uitstraling te laten zien
en te leren.
Bij het werken aan
zelfvertrouwen,
opkomen voor jezelf,
is het belangrijk om
een goede houding
aan te nemen. Dat is
kinderen gemakkelijk
te leren door zich
een ballon voor te
stellen in hun borst.

KLEINERF BIEB
LEESERF
Graag de biebboeken die thuis liggen mee naar
school nemen en aan juf Anja afgeven in verband
met de quarantainetijd van 72 uur.
Kinderen mogen naar de schoolbieb om voor school
boeken te lenen, maar voor onbepaalde tijd mogen er
geen boeken mee naar huis.

WEBSITE KLEINERF
Op onze website is te lezen wat ons als kindcentrum dagelijks bezig houdt.
Op de homepage - op de eerst pagina onderaan - vind je 3 ronde portretten van kinderen. Als je op de
linkse cirkel klikt, zie je het actuele Blaaike.
De middelste cirkel is de weg naar de schoolkalender die hetzelfde is als die in het ouderportaal.
Klikken op het rechtse portret levert de pagina op met informatie over FIDES.

INTERNETPROTOCOL
Omtrent het gebruik van internet en e-mail op
school worden met de kinderen in het begin van
elk schooljaar afspraken gemaakt.
Onder meer:
• Schrijf nooit je achternaam met je adres of telefoonnummer in een e-mailbericht; wil je het
toch doen, vraag dan altijd aan je ouders of leerkracht of dit mag.
• Geef op een website met spelletjes nooit je naam
of e-mailadres of dat van de school op.
• Leg nooit verdere contacten met iemand zonder
toestemming van je leerkracht of ouder(s).
• Stuur nooit foto’s van jezelf of anderen zonder
toestemming van je leerkracht of ouder(s).
• Krijg je e-mailberichtjes die je niet leuk of raar
vindt? Vertel dat dan meteen aan je ouders of je
leerkracht.
• Gebruik geen scheldwoorden of onaardige opmerkingen naar anderen als je mailtjes verstuurt.
Reageer vriendelijk en beschaafd op berichten
van anderen.
• Controleer je bericht of tekst op spel- en typefouten.
Internet wordt op school gebruikt voor educatieve
doeleinden en kan in voorkomende gevallen ook
in de vorm van entertainment worden gebruikt.

GYM 2020-2021
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag

Vrijdag

10.45-11.45 psz en 0-1-2*
13.45-14.45 groep 5-6
10.45-11.45 groepen 0-1-2
13.45-14.45 groep 7-8
08.30-09.30 Training
09.30 10.30 Training
10.45-11.45 psz en 0-1-2* of training
11.45-12.30 groep 4-5
08.30-09.15 psz en 0-1-2*
09.15-10.15 groep 7-8
Met sportcoach:
10.45-11.45 5-6
12.45-13.45 4-5
13.45-14.45 3
10.45-11.45 groep 0-1-2*
11.45-12.30 groep 3
*Bij slecht weer

LUIZENCONTROLE
Er worden op de locaties van GOO tot nader order
geen luizencontroles gehouden.
Aan de ouders/verzorgers wordt verzocht hun kinderen
regelmatig te controleren op luizen en zo nodig te behandelen.
 Zie ook de flyer van de GGD op het ouderportaal.

Download filmpje GGD: controleren op hoofdluis
Download filmpje GGD: behandelen hoofdluis

DATA NIEUWE SCHOOLJAAR
Op de website van Kleinerf en via de agenda van
het ouderportaal staan al enige tijd tijdstippen en
activiteiten voor 2020-2021 vermeld.

Ga niet op zoek naar
sites met ongeschikte
informatie zoals seks,
geweld, racisme,
enzovoort.
Je riskeert hierdoor dat
je het schoolinternet
voor een tijdje niet mag
gebruiken…
Chatten, twitteren, skypen, gebruik van Facebook
en andere social media is op Kleinerf alleen toegestaan onder toezicht van een leerkracht of een
ouder.

BIJLAGE KINDCENTRUMGIDS
Via de website kleinerf.nl wordt de bijlage van
de kindcentrumgids voor het nieuwe schooljaar
gepubliceerd.
Deze bijlage bevat alle belangrijke weetjes van
Kleinerf. Ook te downloaden via deze link

OUDERPORTAAL

Het ouderportaal van Kleinerf is een afgeschermd podium. Nieuwe ouders ontvangen een
uitnodiging met code om zich aan te melden voor
het portaal. Periodiek publiceren de leerkrachten er
een berichtje met actueel nieuws / kiekjes van hun
groep.
Op deze wijze beschermt Kleinerf de privacy van
ouders en kinderen.

NIEUWSBRIEF

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar
dat ze zelf opde fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en
gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer.
Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het
werkt in het verkeer.

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U
weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak
bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is
het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd
een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier
een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
•
•
•

•
•
•
•

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming.
Haast in het verkeer is een bron van gevaar.
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
Laat u niet afleiden, wees alert.
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen
als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

GEEN INFORMATIEAVONDEN
Om kennis te maken met de
nieuwe klas en groepsleerkracht
van uw kind zal Kleinerf dit jaar
op een andere manier te werk
gaan.
De geplande informatieavonden
op 7 en 8 september vervallen
vanwege de RIVM-maatregelen.
Alle klassen ontvangen in plaats
daarvan een informatiebulletin!

PERSOONLIJK STARTGESPREKKEN
De startgesprekken bij het begin van het nieuwe
schooljaar zullen dit jaar geen doorgang vinden.
Uitgezonderd die voor groep 8, in verband met het
schooloriënterend advies.
Er wordt binnenkort een formulier verstrekt waarop
ouders kunnen aangeven dat zij een gesprek willen.
Ook wanneer een leerkracht er aanleiding toe ziet,
worden ouders voor een gesprek uitgenodigd.

