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CORONA

Sluiting scholen
nog 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 zullen de online-lessen
gehandhaafd worden.

WEER NAAR SCHOOL?
We zien er naar uit. Met zijn allen.
Absoluut een positief en belangrijk lichtpuntje
tijdens deze periode!
Komende week, op maandag 8 februari, gaan
de school en het peuterwerk weer open voor
alle kinderen.
Een klein beetje terug naar het oude “normaal”.

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

•
•
•

NIEUW: GYMNASIUM BRUGKLAS

•
•
•
•
•
•

Het Commanderij College, locatie Macropedius, start
volgend schooljaar weer met een aparte gymnasiumbrugklas en sluit daarmee aan op de reeds ingezette
onderwijsvisie, waarbij de leerling centraal staat.
Dat betekent onder andere: coaching op maat, ruimte
voor verbredings- en verdiepingsprojecten én dus ook
een aparte gymnasiumklas. Méér informatie? Klik hier!
Op maandag 8 februari -vanaf 19.00 uur- houdt het
Macropedius een online informatieavond over de
gymnasiumbrugklas.
Ouders kunnen zich via dit formulier aanmelden.
De informatieavond vindt via Microsoft Teams plaats.

VOORJAARSVAKANTIE
zaterdag 13 februari
tot en met zondag 21 februari

Zoveel mogelijk afstand bewaren, als het kan 1,5 m
Vaak handen wassen
Wellicht bijzondere maatregelen voor de hoogste
groepen en leerkrachten
Kinderen met klachten blijven sowieso thuis
Ouders brengen/halen hun kind op bij de poort
Bezoekers moeten tevoren een afspraak maken
voordat ze het gebouw binnengaan
Bezoekers dragen een niet-medisch mondkapje
Bezoekers ontsmetten hun handen bij de ingang
Wordt een kind positief getest, dan gaat de hele
groep 5 dagen in quarantaine, evenals de leraar of
pedagogisch medewerker

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

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

Wist u dat…

u uw kind alvast online kunt aanmelden als nieuwe
leerling van het Commanderij College? U vult dan
dit formulier in op de website van het college.
De aanmelding maakt u definitief op:
• 3, 4, 10 en 11 maart: tussen 16.00 u en 20.00 u.
• 18 en 19 maart: tussen 16.00 u en 18.00 u.

KUNSTBALIE

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...

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

ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
De adviesgesprekken betreffende de keuze van een
vorm van voortgezet onderwijs voor de kinderen van
groep 8, gaan door zoals gepland:
op 23 en 24 februari 2021.
Deze gesprekken vinden plaats via videobellen.
De leerkracht van groep 8, juffrouw Emma, neemt
daarvoor via het ouderportaal contact op met de
ouders van de betreffende leerlingen, waarna ze
digitaal een tijdstip kunnen reserveren.
Voor een gesprek wordt 30 minuten uitgetrokken.
Vanaf begin februari is het mogelijk te reserveren
voor een afspraak.

TOETSEN
Op 11 februari zouden de kinderen een rapportje mee
naar huis brengen met de CITO-scores van de
afgelopen tijd. Vanwege het thuisonderwijs en het
onderwijs-op-afstand is het niet verstandig om deze
toetsen nu af te nemen.
Zoals al eerder vermeld wacht Kleinerf ook met het
uitreiken van het 1e rapport van dit schooljaar.
Evenzo worden de oudergesprekken betreffende dit
rapport uitgesteld.
Kleinerf wacht, in overleg met Stichting Goo, met
het vaststellen van toetsdata op een advies van de
PO-raad.

MIJN HANDEN
WASSEN?
hygiëne.
verspreiden
wereld.

We gaan tegenwoordig slordig
om met onze
Hierdoor worden we eerder ziek en
infectieziektes zich sneller over de

Wat kun jij doen?
Handen wassen!

Heel vaak je handen wassen!
GROEP 0-1 of 1A
Na de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 22 februari,
start groep 0-1. Ook wel groep 1A genaamd.
Juffrouw Cynthia Dings staat op maandag, dinsdag en
donderdag voor deze groep en juffrouw Steffie
Verhoeven op woensdag en vrijdag.
* Eerder bericht hierover: 9 december en 6 januari

KLEINERFCARNAVAL
Kleinerf viert carnaval op
vrijdag 12 februari.
Volgende week al!
Dat wordt feest, feest, feest!

De Gemertse bibliotheek blijft open als AfhaalBieb.
Tot en met dinsdag 9 februari zijn alle vestigingen
open voor afhalen van reserveringen en terugbrengen
van materialen. De AfhaalBieb is open tijdens de
reguliere bemande uren. Klik hier voor Informatie!

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

We hebben er
nou al zin in!

