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KLEINERF, De Mortel

EVEN VOORSTELLEN...
Hallo lieve allemaal,
Ik kom dit jaar in de periode
van 24 augustus tot en met
13 april stage lopen bij jullie
op Kleinerf. Ik heb er erg
veel zin in!
Ik ben op maandag, dinsdag
en woensdag in de klas van
juf Anja. Vanaf november
ben ik er nog op maandag en
dinsdag.
Ik zit nu in mijn 3e en laatste jaar van de opleiding tot
onderwijsassistent. Mijn vorige stages heb ik gedaan op
de Petrus Dondersschool in
Gemert en op De Pandelaar in Gemert.
Heel veel liefs,
Fleur.

GOED BEZIG
Sport- en beweegcoach Inge Poos komt op donderdag
een aantal groepen ondersteunen met leuke en activerende lessen. Evenals vorig schooljaar.
Met het project Goed Bezig wordt ondersteuning aangeboden tijdens gymlessen, sportactiviteiten en leuk beweegaanbod tijdens de buitenschoolse opvang op de
kindcentra binnen Gemert-Bakel.

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

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

MUZIEKLESSEN
Ook dit schooljaar zal muziekdocent Joris de Bont het
muziekonderwijs op Kleinerf ondersteunen met inspirerende lessen.
In principe vinden de lessen plaats op de maandagochtend. Elke combinatiegroep kan ervan profiteren.
Ouders hebben kennis kunnen maken met de creatieve
lessen van meester Joris, middels het onderwijs op
afstand, tijdens lockdown van het onderwijs.

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 of als er een dringende aanleiding is vanuit de ouders of vanuit de leerkracht om wel met elkaar in gesprek
te gaan. Dit gesprek kan ook telefonisch of online plaatsvinden.
Er wordt binnenkort een formulier verstrekt waarop
ouders wat meer kunnen vertellen over hoe de start op
school van hun kind verlopen is en daarnaast kunnen ze
informatie geven over hun kind dat voor de leerkracht
van belang is. Op dat formulier kunnen ouders ook aangeven of zij een gesprek willen.

GEEN INFORMATIEAVONDEN
De geplande informatieavonden op 7 en 8 september
vervallen vanwege de RIVMmaatregelen.
Alle klassen ontvangen in
plaats daarvan een informatiebulletin!

WEET JE HET
NOG?
Fides richt zicht op
vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid
van de kinderen.
We werken zo samen aan verbetering van de sfeer in
de groepen en daarmee aan een fijn en veilig schoolklimaat. Lees meer...

MAANDKALENDER WEBSITE
KINDCENTRUM KLEINERF
ANNATHEATER

In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal
symbolen die helpend zijn om kinderen op een
simpele, praktische en 'zichtbare' manier inzicht te
verschaffen in zichzelf en hun omgeving.

Afbeeldingen van ‘de rugzak’, 'de dominostenen', 'de
sleutelbos', ‘de ballon’, ze hangen allemaal in de
school aan de muur.

Domino
Hoe voel ik me binnen de groep?
Geaccepteerd en gesteund?
Veilig of afgewezen? Eenzaam? Onveilig?
Is er eenheid of zijn er groepjes?
Waar wil ik bij horen?
Welke overtuigingen heb ik?
Heb ik het idee dat ik iets moet doen om erbij te
horen?
Welke gedachten heb ik over mezelf?
Ben ik een beetje tevreden met wie ik ben?
Denk ik dat anderen zo over mij denken?

Vanaf 16 september:
gratis proeflessen Jeugdtheaterschool
Annatheater
Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of
een monster bent? Kom dan eens in het theater toneelspelen!
Vanaf woensdag 16 september beginnen de cursussen op
onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in de maand september een gratis proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie
gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte
situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om
toneel te spelen, je leert ook nog een heleboel.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles
volgen. De lessen worden vanaf 16 september op woensdagen en donderdagen gegeven.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of
bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.

LUIZENCONTROLES VERVALLEN

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in
de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.

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.

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het
lezen van boeken!

Zie ook de flyer van de GGD op het ouderportaal.
Download filmpje GGD: controleren op hoofdluis
Download filmpje GGD: behandelen hoofdluis

DE SOOS 2020 - 2021

De eerste soosavond is goed verlopen!
De tweede soosavond staat gepland:

Op zaterdag 12 SEPTEMBER!
Dit is het begin van een seizoen vol leuke activiteiten en soos-avonden vol gezelligheid
voor jongens en meiden vanaf groep 7 tot en met 15 jaar.
Dus behoor je tot deze groep en heb je zin om dit schooljaar mee te doen aan al die leuke dingen,
kom dan 12 SEPTEMBER
van 20.00-22.00u naar de soosruimte in de Sprank.
Vergeet niet om wat geld mee te nemen, een flesje fris kost 1,00 euro,
een zakje chips 50 cent en een snoepje 10 / 20 cent.
Je mag deze soosavond vrijblijvend een kijkje komen nemen!
Daarna moet je lid zijn van de soos.
Als jij het leuk vindt, mag jij je altijd aanmelden!
Je mag ook een vriend of vriendin meenemen!
Aanmelden kan vanaf nu.
Communicatie gaat via de mail als je lid bent.
Je kunt je opgeven als lid door een mailtje te sturen naar jongerensoos@hotmail.com.
Vermeld daarin het volgende:
Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, in welke groep/klas je zit,
e-mail adres en telefoonnummer (vast en mobiel wanneer mogelijk)
Dit jaar is alles even anders door de coronamaatregelen.
En vragen we geen contributie, maar een kleine vergoeding als er een activiteit is. (Voor de
leden die vorig jaar geen lid waren) Dit omdat we niet weten of alles door kan gaan.
Het lidmaatschap kost 25 euro voor een heel seizoen
en dat kun je overmaken naar rekeningnummer
NL52 RABO 0134 9943 10 t.n.v. Jeugdsoos ’t Zulderke o.v.v. je volledige naam.
Ook zijn wij altijd op zoek naar ouders die af en toe mee willen helpen
bij een activiteit en/of een soos-avond. Dit neemt niet veel tijd in beslag en is echt nodig
om al die leuke dingen door te laten gaan.
Heb je als ouder zin en tijd om een keer een soosavond mee te draaien, laat dat dan even weten
aan jongerensoos@hotmail.com.
Alvast bedankt!

Tot zaterdag 12 september
Groetjes,
de Soosleiding.

