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CORONA

Scholen zijn voorlopig gesloten
tot en met zondag 17 januari.
Ook de kinderopvang is dicht.
Voor ouders met een cruciaal beroep
is noodopvang mogelijk .
Zie de publicaties via het Basisonline ouderportaal
van Kleinerf of via Goo Konnect.

Op maandag 4 januari zijn de
online-lessen van start gegaan.
ADVIESGESPREKKEN
GROEP 8
De adviesgesprekken voor de leerlingen
van groep 8 zijn gepland op 23 en 24 februari.
Ouders ontvangen te zijner tijd een mail waarna ze
kunnen inschrijven voor een tijdstip op een van deze
twee dagen.
Wij hopen dat deze gesprekken tegen die tijd gewoon op
school kunnen plaatsvinden.

KLEINERF, De Mortel

Nieuws van Stichting Goo over de nieuwe
maatregelen rond het Covid-19 virus publiceren
we steeds via het Basisonline ouderportaal
en via Goo Konnect.

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.
en via het ouderportaal van Kleinerf
of via Goo Konnect.

KLEINERFCARNAVAL
Kleinerf viert carnaval op
vrijdag 12 februari.
Hoe een en ander zal verlopen,
is nu nog niet bekend.

Rekening houdend met de dan
geldende coronamaatregelen
wordt het vast toch weer een
dolle boel!
We hebben er nu al zin in!

KEN JE DEZE?
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 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.

Sleutelbos

UITSTEL RAPPORTEN EN VERDER
Het is nog niet bekend wanneer de kinderen hun 1e
rapport van dit schooljaar mee naar huis brengen.
Gezien het feit dat de school geen fysiek les kan geven,
is de uitgave van het rapport uitgesteld.
Ook de oudergesprekken naar aanleiding van dit rapport
vinden later plaats. Waarschijnlijk pas na de
voorjaarsvakantie.
Ouders ontvangen een mail waarmee ze een
tijdstip kunnen reserveren voor het gesprek met de
leerkracht van hun kind.
Wanneer de oudergesprekken niet door kunnen gaan
vanwege de dan geldende Covid-19 maatregelen,
wordt een telefonisch (video-) gesprek gepland.

woensdag 27 januari

STUDIEDAG
Weetje:

We kunnen ons een probleem voorstellen als een
gesloten deur.
Om die deur te openen, hebben we een passende
sleutel nodig.
Als we een bos vol sleutels hebben, zit er bijna altijd
wel eentje bij die past.
We weten alleen niet meteen welke dat is. Aan de
sleutelbos zit ook een grote sleutel. Beginnend met
deze sleutel, die staat voor het vertrouwen dat er een
oplossing is, gaan we sleutels proberen tot we de
meest werkzame gevonden hebben.

De video van de musical Kerst Brengt Vrienden
van groep 5-6
werd gedurende de kerstvakantie
maar liefst 140 keer bekeken.
Meester Peter en Niek van Alphen:
bedankt voor jullie inspanningen!

KUNSTBALIE
Maandag 22 februari, 11.00 uur:
Theatervoorstelling Fly Me To The Moon
door Lichtbende
Voorstelling met schaduwspel en muziek
Groep 4-5
Inhaalvoorstelling van vorig schooljaar.
Cultuurhuis De Eendracht, Gemert.

GROEP 0-1 en GROEP 4-5
Na de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 22 februari,
start groep 0-1.
Juffrouw Cynthia Dings staat op maandag, dinsdag en
donderdag voor groep 0-1 en juffrouw Steffie
Verhoeven op woensdag en vrijdag.
Juffrouw Christel van Wel werkt na de voorjaarsvakantie de hele week in groep 4-5.
Deze wijziging is reeds gepubliceerd in ‘t Blaaike van
9 december 2020.

VOORJAARSVAKANTIE
zaterdag 13 februari
tot en met zondag 21 februari

Maandkalender:
www.kleinerf.nl
Ook op het
ouderportaal!

Alle data &
activiteiten
voorlopig
onder
voorbehoud!

