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VRIJE DAGEN
Koningsdag
dinsdag 27 april

KLEINERF, De Mortel

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

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

Meivakantie

zaterdag 1 mei
tot en met zondag 16 mei

Tweede Pinksterdag
maandag 24 mei

100 %

Studiedag team
maandag 28 juni

CORONA

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

Buitenschoolse opvang (BSO)
is vanaf 19 april weer open!
Zie actuele publicaties via het
Basisonline ouderportaal of via Goo Konnect.

IEP - EINDTOETS
groep 8

dinsdag 20 april en woensdag 21 april

We accepteren
wie we zijn en
hoe we zijn en
dat laten we
ook zien.
We zijn goed
zoals we zijn.
9 tot en met 18 april

KINDERMUZIEKWEEK

Zing ook thuis mee met het
Kindermuziekweeklied:

Muziek Kan Altijd! Klik!

KONINGSSPELEN
LIED EN MOVES: ZIJ AAN ZIJ

KONINGSSPELEN WORK-OUT
MET RICO VERHOEVEN
Speciale Zappsport@school work-out
met Rico Verhoeven

Stap voor stap oefenen
Speciaal voor iedereen heeft Kinderen voor Kinderen
een video gemaakt waarin 10 moves van de dans van
Zij aan zij worden uitgelegd.Zo kun je samen de moves
stap voor stap oefenen. Voor
thuis of in de klas. Ook is er
een lesbrief gemaakt.
Je vindt de video hier
en de lesbrief hier.

ENQUÊTE AFSTANDSONDERWIJS

In samenwerking met Zappsport biedt Koningsspelen
2021 alle kinderen op 23 april een digitale work-out aan:

Zappsport+Koningsspelen@School work-out
met Rico Verhoeven.
Alle kinderen kunnen op de dag van de Koningsspelen, allemaal de les meedoen vanuit het klaslokaal.
De work-out duurt 30 minuten en kan natuurlijk ook thuis
gedaan worden.
Lees hier alles over de work-out met Rico.

KONINGSSPELEN

Stichting GOO wil meer weten over de twee periodes
afstandsonderwijs in de afgelopen tijd.
In het komende Blaaike informatie over de wijze waarop
Bovendien komen de “Slob-middelen” (Nationaal
Kindcentrum Kleinerf vorm wil geven aan verantwoorde
Programma Onderwijs) er aan: mogelijkheden om
Koningsspelen.
kinderen de extra aandacht te geven die ze nodig hebben. Om de gedachten daarover te horen van iedereen
die betrokken is bij onderwijs en opvoeding, heeft de
teamleider van Kleinerf, Dorien Willems, de afgelopen
week via het BasisOnline ouderportaal een verzoek
gestuurd om een enquête in te vullen. Voor kind en
ouders apart. Het invullen daarvan vraagt slechts
enkele minuten. De enquêtes kunnen ingevuld worden
tot 16 april (!) aanstaande.

ONDERZOEK REKENEN
Kleinerf doet mee aan een onderzoek naar
rekenproblemen binnen het basisonderwijs, uitgevoerd
door de Radboud Universiteit Nijmegen.
Voor Kleinerf dé kans om nog meer inzicht te krijgen
in het rekenproces van de kinderen van groep 4 t/m 8.
In verband met de AVG-wetgeving dienen ouders een
formulier te ondertekenen met goedkeuring/afkeuring
voor deelname van hun kind aan dit onderzoek.
Via het BasisOnline ouderportaal heeft de intern begeleider van Kleinerf, Steffie Verhoeven, een verzoek
daartoe verstuurd, waarbij ook informatie over het
onderzoek. Alle leerlingen kregen tevens een papieren
versie van het formulier mee naar huis.
Hopelijk worden de formulieren snel ingevuld mee
naar school gebracht.

vrijdag 23 april

Kindcentrum
Kleinerf

