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CORONA

Verlengde sluiting scholen
minimaal tot en met 24 januari.
Ook de kinderopvang is dicht.
Voor ouders met een cruciaal beroep
is noodopvang mogelijk.
Zie de actuele publicaties via het
Basisonline ouderportaal of via Goo Konnect.

Voorlopig zullen de online-lessen
gehandhaafd worden.
Nieuws van Stichting Goo over nieuwe maatregelen rond het Covid-19 virus publiceren we
steeds via het Basisonline ouderportaal
en/of via Goo Konnect.

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.
en via Basisonline ouderportaal
en/of via Goo Konnect.

MELDPUNT GEDUPEERDEN
KINDEROPVANGTOESLAG
De gemeente Gemert-Bakel heeft een Meldpunt
gedupeerden Kinderopvangtoeslag ingesteld.
Het meldpunt is er voor ouders die getroffen zijn
door de problemen in de kinderopvangtoeslagaffaire.
De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar
dan financieel voor.
Maar het kan zijn dat deze compensatie niet
voldoende is en dat deze gedupeerden hulp en
ondersteuning willen omdat er problemen zijn
ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen,
zorg en opvoeding.
Gedupeerden kunnen contact opnemen met Marloes
Trepels. Zij is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 0492-378500.
Deze informatie is ook te vinden op de
website van de gemeente.

NIEUWS VAN DE GOO RAAD
Meester Peter Verbrugge gaat aan de slag als ambtelijk
secretaris van de GOO raad. De GOO raad is het centrale
medezeggenschapsorgaan dat bestaat uit een afvaardiging
van medewerkers en ouders. De raad zet zich in voor allerlei gemeenschappelijke belangen voor alle locaties.
Veel succes, Peter!
Peter Verbrugge was al voorzitter van de KC raad van
Kleinerf waar hij fulltime werkt als leerkracht van groep
5-6. Hij zal voornamelijk op woensdag in deze functie
aan de slag gaan. Op die dag zal hij vervangen worden
door juffrouw Christel van Wel. Na de carnavalsvakantie
tot het einde van het schooljaar staat juffrouw Cynthia
Dings voor groep 5-6.

woensdag 27 januari

STUDIEDAG

VOORJAARSVAKANTIE
zaterdag 13 februari
tot en met zondag 21 februari

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.

Ojee-Okee
OJEE - OKEE
KASTJE
Ons gedrag wordt erg
bepaald door wat we
denken.
Door “ojee en okee”
gedachten te herkennen,
krijgen we inzicht in ons
gedrag.
We leren hierdoor
anders te handelen en
daarmee de (vaak)
irreële angsten en
onzekerheden positief
om te buigen.

KIJKDAG IVO DEURNE
De aangekondigde
kijkdag wordt
verplaatst.
Op 31 januari zou
IVO Deurne eigenlijk de jaarlijkse KIJKDAG houden.
Door alle corona-maatregelen kan de kijkdag op 31
januari niet door gaan. Er komt een alternatief voor
zowel groep 7 als groep 8, als er weer iets meer
mogelijk is.
Bezoek de websites van de scholen voor informatie:
sprong-college.nl, hubvandoorne-college.nl,
alfrink-college.nl, peelland-college.nl.

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!
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.

