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WEET JE HET
NOG?
Fides richt zich 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...
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

IN DE STRIJD TEGEN CORONA
Een actie voor
betere hygiëne
We gaan tegenwoordig te
slordig om met onze hygiëne.
Hierdoor worden we eerder
ziek en verspreiden we
infectieziektes sneller over de
wereld.
Hier moeten we wat aan
doen.

VERLICHTINGSACTIE ANWB

Hoe voel ik me binnen de groep?

Geaccepteerd en gesteund?
Veilig of afgewezen? Eenzaam? Onveilig?
Is er eenheid of zijn er groepjes?
Beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in
groepsprocessen. Met voldoende moed en zelfvertrouwen (1 ballon) lukt het steeds beter om ons niet
mee te laten voeren, maar om ‘eruit te stappen’.

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

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

Een derde van de fietsers heeft wel werkende fietsverlichting, maar gebruikt het niet. Waarom mensen
de lampjes niet aanzetten, kan simpele redenen hebben zoals: ze vergeten het of ze vinden het niet belangrijk genoeg voor een klein stukje.
De ANWB wil het verkeer veiliger maken en fietsers
er aan herinneren hun licht aan te zetten. Het idee:
een sjabloon met de tekst: ‘Zet je licht aan’, en een
smiley erachter, die je met spuitkrijt eenvoudig op de
fietspaden spuit. Wat blijkt? In plaats van 4 op de 10,
hebben 6 op de 10 fietsers na het lezen van de tekst
“Zet je licht aan” hun licht aan. De smiley geeft
mensen het gevoel dat hun gedrag wordt beloond.

Hoezo, geen wifi?! Op maandag 2 november organiseert GGD Brabant-Zuidoost een gratis webinar over opvoeden in een wereld van social media en internet. Specialist mediaopvoeding Evelyn Verburgh van Bureau Jeugd &
Media, neemt ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Deze avond is speciaal voor ouders met
een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool.
Kom jij ook? Meld je aan via www.ggdbzo.nl

donderdag 12 november

woensdag 18 november

Studiedag teams

van de scholencluster waartoe Kleinerf behoort
De kinderen zijn vrij.
Peuterwerk is open.

muziekvoorstelling

Orpheus
Groep 7-8

Even lekker op de wc een
appje versturen, tijdens ’t eten
even gamen. Hoe vaak maak
jij je telefoon schoon? Nooit?
Juist die zit vol met bacteriën.
Maak spullen die je vaak gebruikt dus regelmatig schoon.

