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KOPIJ

voor ‘t Blaaike
vóór zondagavond
sturen

kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

CORONA

Actuele informatie
steeds via
het Ouderportaal
van Kleinerf!
TELEFOONNUMMER
Ons bereiken de laatste tijd klachten
over de telefonische bereikbaarheid
van Kleinerf.
Via Google vind je niet altijd het juiste nummer.

Ons algemene telefoonnummer is:
0492 390210
Peuteropvang en bso Kleinerf: 088-0088583

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact.
en via ouderportaal van Kleinerf
en/of via GOO Konnect.

NIEUWE
KINDCENTRUMLEIDER
Per 1 april 2022 zal Kleinerf een nieuwe kindcentrumleider kunnen verwelkomen.
Marlon van Asten gaat Kleinerf leiden.
Marlon is momenteel werkzaam binnen Stichting Qliq
in Helmond als een van de locatieleiders van
kindcentrum In het Hart van het Hout in Mierlo-Hout.
Marlon van Asten volgt Dorien Willems op.
Dorien Willems stopt in verband met haar gezondheid.
Tot 1 april blijft Karin van den Berkmortel de taken
van Dorien waarnemen.
In een van de komende Blaaikes zal Marlon van Asten
zich nader voorstellen.
Erik Verhoeven blijft bovenschools directeur van
kindcentrum Kleinerf, alsmede van de kindcentra
Berglaren en Het Venster en van opvang 't Einder.

KLEINERF SCHOOLCARNAVAL
Op vrijdag 25 februari viert
Kleinerf carnaval.
De kinderen mogen verkleed
naar school komen.
Hoe een en ander verder gaat
verlopen, is nog niet bekend.
We zijn voorzichtig met het
loslaten van de regels.
De kinderen kunnen rekenen
op plezierige, onbezorgde en
carnavaleske pleziertjes.
De school is om 12.30 uur uit.

We hebben er
nu al zin in!

woensdag 9 februari
STUDIEDAG
de kinderen zijn vrij
peutergroep is gewoon open

VOORJAARSVAKANTIE
zaterdag 26 februari
tot en met
zondag 6 maart

WEET JE ‘T NOG?

NATIONAAL BOOMFEESTSEIZOEN
Op 16 maart 2022 zou Nederland de NATIONALE
BOOMFEESTDAG vieren. Die is echter verplaatst naar
16 november 2022. Dan start een nieuw plant seizoen.
Het geheel heet vanaf nu BOOMFFEESTSEIZOEN!
Regionaal kunnen gemeenten ervoor kiezen om alvast
16 maart aan te wijzen als dé boomplantdag.
Dat doet de gemeente-Gemert-Bakel dan ook!

We zouden een
probleem voor kunnen
stellen als een gesloten
deur. Om die deur te openen,
hebben we een passende
sleutel nodig. Als we een bos
vol sleutels hebben, zit er
bijna altijd wel eentje bij die
past. We weten echter
meestal niet meteen
welke dat is.

SLEUTELBOS

Aan de sleutelbos zit ook een grote sleutel. Met deze
sleutel, die staat voor het vertrouwen dat er een
oplossing is, gaan we sleutels proberen tot we de
meest werkzame gevonden hebben.

WERKTUIG, EEN VERTELLING
Op woensdag 23 februari
bezoekt groep 7-8 de voorstelling
Werktuig in Cultuurhuis
De Eendracht in Gemert.

Tussen 14 en 18 maart nodigt de gemeente Gemert-Bakel
de kinderen van de hoogste groepen uit om samen met de
afdeling gemeentewerken een aantal struiken en bomen te
planten. Kleinerf doet daar aan mee!
De boomplantdagen starten om 08.30 uur en eindigen
rond 13.00 uur. Voor deze boomplantdagen is een plantlocatie gekozen in De Mortel.

PEUTERWERK EN BSO OP KLEINERF
Regelmatig krijgen we van ouders te horen dat er
behoefte is om kinderen (meer) dagdelen naar de peuters
en/of de bso op Kleinerf te laten gaan.
Bij de peuters zien we het aantal peuters gelukkig weer
groeien. Pedagogisch medewerker Ole Bosscher werkt
daarom meer uren op Kleinerf. Ze staat bij zowel het
peuterwerk als de bso.
Voor de peuters is er hierdoor een team van drie
pedagogisch medewerkers. Ole Bosscher, Marlies van
Gerwen en Ingrid Verstraten. Afhankelijk van het aanwezige aantal peuters zijn 1 of 2 van deze medewerkers in
de peutergroep aanwezig.

Waar gaat de vertelling over?
Erik verhuist met zijn ouders naar Guisbalg; een dorp
waar nooit iets gebeurt. Maar dan ontmoet hij Jan.
Jan neemt hem op sleeptouw en samen ontdekken de
jongens een verlaten schuur. Op een nacht kijkt Erik
met zijn verrekijker uit zijn raam en ziet er licht
branden. Het wordt echt spannend als ze een opdracht
vinden!

Op dit moment lukt het helaas alleen op dinsdag en
donderdag om bso op Kleinerf aan te bieden.
Op de andere dagen van de week gaat de bso weer open
als er 4 of meer kinderen zijn die structureel komen.
Wil je graag gebruik maken van de bso op maandag,
woensdag en/of vrijdag, laat het ons weten. Met deze
informatie kunnen wij kijken of het lukt om ook op deze
dagen de bso weer te kunnen openen.
Zijn er minder dan 4 kinderen dan is er gelukkig wel een
andere bso-mogelijkheid. Een van onze pedagogisch
medewerkers vangt de kinderen op Kleinerf op en neemt
de kinderen dan mee naar GOO-locatie 't Einder.

De jongens gaan op onderzoek uit naar de geheimzinnige bewoner. Steeds is er een nieuwe opdracht die
Erik en Jan moeten uitvoeren. Al snel verliezen ze
zich in hun eigen verbeelding.
Totdat de werkelijkheid hen inhaalt…

Heb je vragen over het peuterwerk en/of de bso?
Stel ze gerust aan Ole, Marlies of Ingrid.
Je kunt ook een mail met je vraag sturen naar
karin.vandenberkmortel@stichtinggoo.nl

VERTELTHEATER

