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CORONA

We houden ons aan de maatregelen die
door RIVM en GGD worden geadviseerd.

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

Buitenschoolse opvang (BSO)
blijft nog even dicht!

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.

Zie de actuele publicaties via het
Basisonline ouderportaal of via Goo Konnect.

en via Basisonline ouderportaal
en/of via Goo Konnect.

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN

VRIJE DAGEN

Vrijdag 19 maart: 1e rapport van dit schooljaar
Van 22 maart tot en met 31 maart:
online oudergesprekken naar aanleiding van het 1e
rapport. Aanmelden na een uitnodiging via het ouderportaal van BasisOnline.
• Donderdag 1 april: CITO-gegevens: groepen 3 tot en
met 8.
•
•

EINDTOETS GROEP 8
Leerlingen van groep 8 maken de verplichte eindtoets.
Dit geldt voor alle leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Kleinerf kiest voor de IEP-toets.
De IEP-toets meet de verplichte vaardigheden lezen,
taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep
8 en is bedoeld om te kijken waar een leerling staat.
Dit gebeurt niet door de prestaties van een leerling te
vergelijken met die van andere leerlingen, maar door de
prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat.
Een eindtoets moet in een door het ministerie
vastgestelde wettelijke periode worden afgenomen.
Scholen nemen de eindtoets af op de data die door de
eindtoetsaanbieder zijn vastgesteld.
In 2021: dinsdag 20 april en woensdag 21 april.
De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor
het voortgezet onderwijs.

Studiedag team: vrij
vrijdag 2 april

Tweede Paasdag
maandag 5 april

Koningsdag
dinsdag 27 april

Meivakantie

zaterdag 1 mei
tot en met zondag 16 mei

Tweede Pinksterdag
maandag 24 mei

BIBLIOTHEEK DE LAGE BEEMDEN

GASTVRIJ EN KLANTVRIENDELIJK

Goed nieuws! Bibliotheek De Lage Beemden is
vanaf nu boetevrij. Je hoeft geen boete meer te
betalen als je materialen te laat inlevert.

Je hebt het waarschijnlijk wel eens meegemaakt:
vergeten tijdig een geleend boek in te leveren. Zo’n
boete wordt, ondanks het kleine bedrag, toch als erg
vervelend ervaren. Bibliotheek De Lage Beemden wil
een gastvrije en klantvriendelijke bibliotheek zijn en
daar passen boetes niet bij.

VOORWAARDEN

Een boetevrije bibliotheek wil niet zeggen dat je de
boeken mag houden. De bibliotheek vertrouwt erop
dat je de materialen op tijd terugbrengt of verlengt.

donderdag 1 april

Paasviering
Kindcentrum Kleinerf

De bibliotheek attendeert je hierop door middel van
een herinneringsmail. Breng je de materialen niet terug, dan krijg je een rekening voor de vervanging van
het boek (tegen nieuwprijs en bijkomende administratiekosten van 10 euro). Uit ervaring van andere bibliotheken blijkt dat het zover niet komt.

LEESWEKEN VAN DE KINDERJURY
De leesweken van de
Kinderjury zijn begonnen!
Aan De Kinderjury doen alle
boeken mee die verschenen
zijn in 2020. Er is een
tiplijst samengesteld van 25
boeken in de categorie 6 t/m 9
jaar en 25 boeken in de
categorie 10 t/m 12 jaar.
De tiplijst vind je hier.
Van alle boeken kun je een
fragment lezen en vind je dat leuk, dan kun je het
boek direct online lenen.
Lezen kan tot 9 mei. In de week van 10 tot 16 mei kun
je stemmen. Doe je mee?
Lenen van boeken van de tiplijst via Bibliotheek Lage
Beemden te Gemert: klik hier!

vrijdag 23 april

KONINGSSPELEN*

Kindcentrum Kleinerf
*) in aangepaste vorm

Hulp bij de voorbereiding
via website en app!
Oefenen voor het theoretisch verkeersexamen kan via
de VVN- website:
https://examen.vvn.nl/oefenen.

woensdag 31 maart
groep 7

theoretisch examen
woensdag 19 mei
groep 7 en 8

fietsenkeuring
tbv het praktisch examen

Een goede voorbereiding op het praktisch
examen is belangrijk.
De examen-app van
VVN is hierbij een
handig hulpmiddel.
In vier weken tijd
worden de kinderen
helemaal voorbereid
op het praktisch verkeersexamen.
En het is nog leuk ook, want via de chat kunnen de
kinderen alle onderdelen helemaal zelf doorlopen.
Aanvullend zijn er drie doe-opdrachten die ze samen
met een volwassene doen, zodat ook ouders/verzorgers
betrokken worden.

donderdag 10 juni
groep 7 en groep 8

praktisch examen

VERKEERSEXAMEN
VEILIG VERKEER NEDERLAND

Domino

Hoe voel ik me binnen de groep?
Geaccepteerd en gesteund?
Veilig of afgewezen? Eenzaam? Onveilig?
Is er eenheid of zijn er groepjes?
Waar wil ik bij horen?
Welke overtuigingen heb ik?
Heb ik het idee dat ik iets moet doen om erbij te horen?
Welke gedachten heb ik over mezelf?
Ben ik een beetje tevreden met wie ik ben?
Denk ik dat anderen zo over mij denken?

Een expositie op school:
Stapelding.
Allemaal tekeningen en aquarellen met alleen maar
stoelen. Dat lijkt heel saai maar niets is minder waar,
wanneer je oog in oog staat met Stapelding.

