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VRIJE DAGEN
Meivakantie

zaterdag 1 mei
tot en met zondag 16 mei

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.

Tweede Pinksterdag
maandag 24 mei

Studiedag team
maandag 28 juni

CORONA

meivakantie

zaterdag 1 mei
tot en met zondag 16 mei

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

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

SCHOOLREISJES
Op dinsdag 25 mei zijn de schoolreisjes gepland. Vorig
jaar gingen die vanwege de maatregelen niet door.
De bestemmingen waren door de maatregelen gesloten.
Dit schooljaar wordt opnieuw overwogen of het allemaal
doorgang kan vinden. We horen het binnenkort!
Een dezer dagen laat schoolbestuur Stichting
GOO weten welke activiteiten er in
de laatste maanden van het
schooljaar zijn toegestaan….

Eerstkomende Blaaike:
woensdag 19 mei.
OLYMPIADE GROEP 7-8
Planning vrijdag 28 mei 2021.
De scholieren-Olympiade wordt elk jaar georganiseerd
door de ouderverenigingen van De Kastanjelaar
(Milheeze), De Dompelaar (Elsendorp),
De Klimboom (De Rips), Kleinerf (De Mortel),
De Havelt (Handel), De Bakelaar en de Kleine
Kapitein (beiden Bakel).
Locatie: Gemertse Atletiek Club.

WEET JE DEZE
NOG?
Fides richt zich op
vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de

kinderen.
We werken zo samen aan verbetering van de sfeer in
de groepen en daarmee aan een fijn en veilig schoolklimaat. Lees meer...
In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal
symbolen om kinderen op een simpele, praktische en
'zichtbare' manier inzicht te verschaffen in zichzelf en
hun omgeving.
Afbeeldingen van ‘de rugzak’, 'de dominostenen', 'de
sleutelbos', ‘de ballon’, ze hangen allemaal in de
school aan de muur.

woensdag 19 mei
groep 7 en 8

fietsenkeuring

tbv het praktisch examen

donderdag 10 juni
groep 7 en groep 8

praktisch examen

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?

VERKEERSEXAMEN
VEILIG VERKEER
NEDERLAND
ROEFELDAG
Planning donderdag 3 juni 2021.
Leerlingen van groep 7-8 bezoeken in
groepjes
bedrijven en instellingen in de gemeente Gemert-Bakel.
De roefeldag van 2021 komt te vervallen en wordt
uitgesteld tot donderdag 2 juni 2022.

HERINNERING KONINGSSPELEN: ZIE FOTOALBUMS OUDERPORTAAL

BIBLIOTHEEK

Jeugdbibliotheek wordt vernieuwd
Op 22 april wordt jeugdbibliotheek.nl vernieuwd. Op de
vernieuwde website ligt de focus volledig op (digitaal)
lezen en is er meer aandacht voor inspiratie door leeftijdsgenoten en influencers.
De indeling van de site is ook anders. Er zijn 3 leeftijdsgroepen waar de bezoeker uit kan kiezen: 0-6 jaar, 6-12
jaar en 12-18 jaar.
http://www.jeugdbibliotheek.nl

Buitenbingo in de meivakantie
Speciaal voor de meivakantie heeft Bibliotheek De Lage Beemden een BuitenBingo
ontwikkeld voor kinderen van 2 – 8 jaar.
Ga samen naar buiten en ga op zoek naar de plaatjes op de bingokaart. Vind zoveel
mogelijk plaatjes en lever je kaart weer in bij de bibliotheek.
Als je ook een foto laat zien van jouw speurtocht krijg je een leuk kado.
Ook als je de Nederlandse taal nog lastig vindt, kun je meedoen.
De bingokaart is in Nederlands, Pools, Arabisch en Engels.
Vanaf 29 april kun je hier de bingokaart downloaden

Webinar “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”
Tijdens de Media Ukkie Dagen gaf Denise Bontje van Mediasmarties een webinar over
media opvoeding. Die interessante webinar is nu terug te kijken.
Maak jij je ook wel eens zorgen over de schermtijd van je kind en worstel je met het vinden van een goede balans? Denise Bontje van Mediasmarties neemt je mee in het mediaaanbod voor jonge kinderen. Zij laat in het webinar zien hoe jij je peuter of kleuter op een
bewuste manier in aanraking laat komen met media zonder de balans uit het oog te verliezen. Ze gaat hierbij in op het combineren van voorlezen, kijken, luisteren, spelen én doen.
Bekijk het hier.

Mediasmarties vernieuwd
Mediasmarties is een online gids met informatie over verschillende media om te lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Je kunt onder andere zoeken op onderwerp, thema, leeftijd en
soort medium. Ben je op zoek naar een specifiek medium? Duik in de online gids van
Mediasmarties en begin met zoeken.
http://www.mediasmarties.nl

BoekStart E-magazine
Vanuit BoekStart is er weer een nieuw E-magazine uitgegeven.
De digitale brochure 'BoekStart voor jou!' staat vol tips over de nieuwste boekjes, voorlezen,
links naar filmpjes en interessante websites.
Klik: BoekStart E-magazine

Boekentip: Mijn schaduw is roze
Een prentenboek met het thema diversiteit:
De schaduw van zijn vader en de rest van de familie is blauw, maar die van een jongen (ikpersoon) is knalroze. Zijn schaduw houdt van pony's, roze speelgoed en jurken dragen. Op
school vindt iedereen dat maar raar. Maar daar moet hij zich volgens zijn vader niets van aantrekken. Een prentenboek met dynamische kleurenillustraties.
Vanaf ca. 4 jaar.
Meer informatie

