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SINTERKLAAS IN DE MORTEL
Op zondag 21 november
brengt Sinterklaas zijn
jaarlijkse bezoek aan
De Mortel. Na een jaartje
zonder intocht kan de goedheiligman samen met zijn
Pieten dit jaar weer door De
Mortel rijden.
De intocht start om 13.00
uur bij de kruising Vraant Bakelseweg en vervolgt
zijn route via: Bakelseweg De Smagt - Pastoor v.d.
Eindestraat - Abtshof Pastoor v.d. Eindestraat Kastanjelaan - Sint Anthoniusstraat - Koolhof - Leijgraafhof - Welpenheuvel Vossenheuvel - Renseweg - Sint Antoniusstraat.
Na de rondrit hervat de Sint zijn programma in het Anker.
De opzet in het Anker zal iets anders lopen dan voorheen.
Sint en Piet zullen in het café de kinderen in groepjes
ontvangen. In de tussentijd kan de rest van de kinderen in
de zaal spelletjes spelen met de andere Pieten.
De kinderen zullen van jong naar oud naar Sint en Piet
gaan. Beginnend met de kleuters; en daarna per klas/
juffrouw.

CORONA
Actuele informatie steeds via het
Ouderportaal van Kleinerf!
SINTERKLAAS OP KLEINERF
Op donderdag 2 december bezoekt Sinterklaas
kindcentrum Kleinerf.
Hoe een en ander zal verlopen is uiteraard weer een
verrassing, zoals altijd. Wel even rekening
houden met piet die ervoor zorgt dat de Wet van
Murphy gerealiseerd wordt: “Alles wat fout kan gaan,
zal ook fout gaan”.
Op dezelfde dag gaan de kinderen van de bovenbouwgroepen aan de slag met hun surprises.

Daarna vervolgen de Sint en zijn Pieten hun reis.

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:
Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.
en via Basisonline ouderportaal
en/of via GOO Konnect.
donderdag 2 december
maandag 6 december
donderdag 23 december
donderdagavond 23 december

KOPIJ

voor ‘t Blaaike
graag vóór zondagavond
sturen naar
kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

SINTERKLAAS BEZOEKT KLEINERF
STUDIEDAG TEAM: kinderen vrij
KLEINERF VIERT HET KERSTFEEST
KERSTMUSICAL groep 5-6 voor geïnteresseerden

WEEK VAN KINDEREN VEILIG
In 2021 vindt de Week tegen Kindermishandeling
plaats van 15 tot en met 21 november.
Voorheen de Week van Kinderen Veilig.
Kindermishandeling is een complex en hardnekkig
probleem. Zo groeit in circa 3 procent van alle
kinderen op in onveilige gezinssituaties.
Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.
In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet
alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van
het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen
doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

WOORDJE VAN AFSCHEID
Beste ouder(s)/verzorger(s) van Kindcentrum Kleinerf,
Ongeveer 8 maanden geleden ben ik gestart bij
Kindcentrum Kleinerf peuterwerk, een tijdje later BSO en
vanaf dit schooljaar ook als onderwijsassistent bij
groep 1-2.

Helaas ga ik jullie
kinderen alweer verlaten.
Omdat ik
pedagogisch coach/
specialist ben, ben ik gaan
solliciteren en heb een baan
gevonden bij een
andere organisatie waar ik
We doen dit door te leren van ervaringsverhalen van
per 1 januari 2022 start als
professionals, ouders en kinderen. Door inspiratie te
pedagogisch coach/
halen uit hun ervaringen, ervan te leren en door te
specialist.
kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen
In de maand november ben
benutten, werken we er samen aan dat steeds meer
ik nog bij
kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Kindcentrum Kleinerf,
Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare waar ik nog een paar
kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishan- gezellige, leuke en
leerzame weken met jullie
deling te hoog. En toch is onze gezamenlijke inzet
kinderen tegemoet ga!
meer dan de moeite waard, omdat we het er allemaal
over eens zijn dat elk kind recht heeft op een veilig
Veel groetjes,
thuis!
Lonneke.

WEET JE HET NOG?

Over welke vormen van kindermishandeling
gaat de Week?
De ervaringsverhalen en activiteiten in de Week
kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling
of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige
zijn van huiselijk geweld.
Lees meer over kindermishandeling.
Wat levert de Week op?
Door de Week is er elk jaar extra veel aandacht voor
het onderwerp kindermishandeling en huiselijk
geweld. Zowel in de diverse (social) media als op veel
locaties in het hele land. De Week dient als extra
stimulans om iedereen (opnieuw) te laten inzien dat er
een verschil is te maken voor een kind dat in de knel
zit.
(tekst Ministerie van WVS)

Rugzak

We hebben als het ware
een onzichtbare rugzak.
De hele dag maken we van alles mee en dat levert,
samen met onze gedachten, allerlei gevoelens op.
Deze ervaringen en de betekenis die we er aan gegeven
hebben, hebben invloed op ons gedrag. Het is daarom
belangrijk om met anderen te delen wat er in onze
rugzak zit. Dan begrijpen we beter waarom we (of
anderen) op bepaalde momenten reageren zoals we
reageren.

