Jaargang 38 nummer 31

21 april 2021

een wekelijkse uitgave van Kindcentrum

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

Studiedag team

De ballon

maandag 28 juni

De ballon zetten we in om
kinderen het belang van
een goede houding en uitstraling te laten zien.
Bij het werken aan zelfvertrouwen - opkomen voor
jezelf - is het belangrijk om
een goede houding aan te
nemen. Dat is kinderen gemakkelijk te leren door
zich een ballon voor te laten stellen in hun borst.

CORONA

We houden ons aan de maatregelen die
door RIVM en GGD worden geadviseerd.
Buitenschoolse opvang (BSO)
is vanaf maandag 19 april weer open.
Zie actuele publicaties via het
Basisonline ouderportaal of via Goo Konnect.

maandag 26 april

SCHOOLFOTOGRAAF
meer informatie: pagina 3 van dit Blaaike

•
•

alleen groepsfoto’s (eigen bubbel) en portretfoto’s
géén broertjes/zusje - kiekjes

OPENING
VAN DE
KONINGSSPELEN
Met een live-interview met
Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima, de
officiële opening van de Koningsspelen en een
optreden van Kinderen voor Kinderen met het
Koningsspelenlied Zij aan zij.

De live-uitzending van het NOS Jeugdjournaal op vrijdag
23 april is van 9:15 tot 9:30 uur te volgen op NPO Zapp
oftewel NPO3.
Zie ook pagina 2 van dit Blaaike!

vrijdag 23 april

Kindcentrum
Kleinerf
Wat zijn
de Koningsspelen?
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar
gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000
scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het
Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse
scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste
vrijdag voor Koningsdag.
De dag bestaat uit sportieve activiteiten die normaal
gesproken worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Vanwege de onzekere
situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en
maatregelen op 23 april wordt het nationale Koningsontbijt verplaatst naar 2022.

Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden
vormgegeven.
In 2013 zijn de Koningsspelen voor het eerst
georganiseerd in het kader van de inhuldiging van
Koning Willem-Alexander met als doel kinderen in
het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat
samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk,
maar vooral ook heel leuk is.
De Krajicek Foundation en de
Johan Cruyff Foundation zijn de 'founding fathers'
van de Koningsspelen.

PROGRAMMA KONINGSSPELEN
Programma in grote lijnen,
bedacht door de Ouderraad van Kleinerf
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw)
zijn 3 spellen gepland voor buiten.
Een van de spellen voor de bovenbouw
vindt plaats in de gymzaal.
•

De klas is de bubbel waarbinnen alles plaatsvindt:
belangrijk in verband met coronaregels.

Onderbouw:
schat zoeken, waslijn van de Koning, fietsparcours
• Bovenbouw:
apenkooi, kubb-spel, kranten meppen, kapla-toren,
rondje tafeltennistafel
•

De ouderraad trakteert de kinderen op een verrassing!
Elke groep heeft tijd voor eigen invulling in de klas:
• de workout met Rico Verhoeven,
• zingen van / en uitvoeren van moves bij het
Koningsspelenlied Zij aan Zij
• Koningsbingo
• Creatieve opdrachten
• Koningsspelletjes

Wij wensen iedereen veel plezier
bij de Koningspelen 2021!

WEBINAR AUTISME
EN PASSEND ONDERWIJS

Webinar ‘Autisme en Passend Onderwijs’
19 mei 2021
Noteer in uw agenda!
Op woensdag 19 mei 2021 van 19:30 tot 21:00 uur
organiseert het SWV een webinar voor ouders van
leerlingen met (het vermoeden van) autisme.
Het thema van de Webinar is Autisme en Passend
Onderwijs.
In het webinar komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• Wat is passend onderwijs?
• Wat zijn in het algemeen aanpassingen die we kunnen
doen voor kinderen met autisme?
• Hoe overleg je met school wat passend is voor jouw
kind?
• Hoe stem je met school af wat nodig en mogelijk is?
• Hoe bereid je je kind voor op de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs?

SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 26 april bezoekt de schoolfotograaf
onze school voor zijn jaarlijkse klus.
Wat trouwens alweer even geleden is vanwege
de coronapandemie.
Hij maakt van alle kinderen van kindcentrum
Kleinerf foto’s. De portretfoto’s worden gemaakt
in een als fotostudio ingerichte bestelbus. De
bus kan dicht bij school geplaatst worden.
De groepsfoto wordt bij voorkeur buiten gemaakt op
een geschikte locatie (afhankelijk van de lichtinval).
Bij slecht weer zal een binnenruimte worden gezocht.
Vanwege de maatregelen bestaat er dit jaar geen
gelegenheid om een foto te laten maken met broertjes/
zusjes samen. We moeten uitgaan van de eigen groep
die momenteel als veilige “bubbel” functioneert.

Aanmelden
Het webinar vindt digitaal plaats via Teams.
Aanmelden voor deze ouderavond kan via
secretariaat@swv-peellandpo.nl.

We willen natuurlijk graag dat alles goed verloopt.
Daarom een aantal tips en opmerkingen:
* Doe de kinderen kleurrijke kleding aan: blond kind
met lichte gelaatskleur en een wit T-shirt levert geen
mooi resultaat op. Doe evenmin zwarte kleding aan:
details vervagen.
* De fotograaf is natuurlijk van groot belang. De
kinderen moeten op hun gemak worden gesteld en de
compositie moet in de gaten gehouden worden. Wij
hebben afgesproken dat de fotograaf voldoende tijd
zal nemen.
* De fotograaf wil kwalitatief goede foto’s leveren,
maar is toch niet te vergelijken met het werk van de
plaatselijke fotograaf. Een portretfoto is daar bijvoorbeeld ook duurder maar ook persoonlijker.
* Vanwege de maatregelen kunnen leden van de
Ouderraad de groepen niet naar de fotograaf
begeleiden. De leerkracht is er nu verantwoordelijk
voor dat de groep per eigen “bubbel” naar de fotograaf gaan.
* Als het niet echt nodig is, maak die dag dan geen
afspraken met dokter of tandarts. Het zou jammer zijn
als een groepsfoto niet compleet is...
* Ouders zijn niet verplicht om de foto’s af te nemen.

Je krijgt na aanmelding
de link toegestuurd om in te
loggen.

Mochten er vragen
of opmerkingen zijn,
vraag of bel gerust:

De webinar wordt gegeven door Saskia Sliepenbeek van
het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.
Ouders, maar ook begeleiders en leerkrachten,
kunnen aansluiten.

Autisme
Steunpunt
Zuidoost-Brabant

Wendy Herpers,
06 39121418.
Ouderraad Kleinerf.

