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CORONA

Verlengde sluiting scholen
minimaal tot en met 7 februari.
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.

Tot dan blijven thuislessen actueel.
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.

VOORJAARSVAKANTIE
zaterdag 13 februari
tot en met zondag 21 februari

COMMANDERIJCOLLEGE
Een hoop van de geplande kennismakingsmomenten
van groep 7 en groep 8 met het Commanderijcollege
kunnen niet doorgaan.
Zowel Macropedius, De Laarbeecke als Doregraaf
laten weten dat bijvoorbeeld de meeloopdagen (CoCo
Experience) zijn gecanceld.
Voor leerlingen uit groep 7 worden deze middagen,
onder voorbehoud, naar een later (nog te bepalen)
tijdstip dit jaar verplaatst.
Het Commanderijcollege wijst erop dat nieuwe leerlingen het hele schooljaar al online kunnen worden
aangemeld via een digitaal formulier:
commanderijcollege.nl/aanmelden/.
Vooralsnog blijven de data voor aanmelding staan op
woensdag 3 maart en donderdag 4 maart 2021. Aan
deze data worden dinsdag 2 maart en vrijdag 5 maart
2021 toegevoegd. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur
kunnen leerlingen hun aanmelding definitief maken
op de betreffende locatie.
Mocht blijken dat deze data niet realistisch zijn, berichten de locaties van het Commanderij College
daarover. Voor informatie: commanderijcollege.nl.

VERTROUWEN
'Fides' betekent
'vertrouwen'. Vertrouwen
als kind, als jongere of als
volwassene in jezelf. De
Fides-methodiek wil via
praktische en zichtbare
manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving.
Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert
jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de
methodiek onder andere gebaseerd op het gebruik
maken van alledaagse 'symbolen'. Lees meer...

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.

UPDATE GGD BRABANT ZUIDOOST
Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, is het testbeleid vanaf 5
januari gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het
voortgezet onderwijs.
De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de
verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van
de nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge
kinderen.
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun
kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten
testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de
uitslag bekend is.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in
ieder geval dringend geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig
ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en
contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

De voorstelling
FLY ME TO THE MOON

De kinderen gaan een voorstelling bekijken die
uitgevoerd wordt door 3 mensen; twee spelers en een
muzikant. Samen vormen zij de groep Lichtbende.
Zij hebben de voorstelling bedacht, de beelden gemaakt
en de muziek gecomponeerd.
De voorstelling vindt plaats in een donkere ruimte. Boven
twee tafels staan twee enorme lampenkappen. Op de
lampenkappen zie je schaduwen en lichtbeelden. Aan de
tafels zitten de spelers die de beelden laten ontstaan.
Schaduwtheater is de oudste vorm van verhalen vertellen
met bewegende projectiebeelden, een vorm van animatie.

Beeld en Muziek

In de voorstelling Fly me to the Moon past de muziek
precies bij de beelden die op de lampenkappen te zien
zijn. Samen maken zij het verhaal.
Tussen de tafels zit de muzikant. Hij maakt op zijn
accordeon live de muziek die past bij de beelden.

KLEINERFCARNAVAL
Kleinerf viert carnaval op
vrijdag 12 februari.
Hoe een en ander zal verlopen,
is nu nog niet bekend.
Klik voor meer informatie op de onderstaande link.
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen
Vooralsnog zijn de regels voor het toelaten van
verkouden kinderen ongewijzigd.

Als het even weer kan,
maken we er
een dolle boel van!

We hebben er
nu al zin in!

