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KOPIJ

voor ‘t Blaaike
vóór zondagavond
sturen

kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

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

Ontwerp uitnodiging:
Jolein Melis

woensdag 6 juli

AFSCHEID JUF ANJA
Met het eind van dit schooljaar beëindigt
juffrouw Anja Melis haar schoolcarrière.
Kindcentrum Kleinerf heeft besloten om
er een onvergetelijk afscheidsfeest van te maken.
Voor juf Anja, maar zeker ook voor de kinderen!

Er is dus geen receptie,
maar iedereen,
ouders en belangstellenden,
kunnen gewoon binnenlopen.
In het komende Blaaike
méér over het
afscheidsfeest.

SCHOOLKAMP
Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1juli vindt
het schoolkamp van groep 8 plaats.
Groep 8 is een bijzonder
jaar, dat beseffen de
leerlingen bij de start van
het schooljaar. Tijdens dit
laatste jaar op Kleinerf
maken ze de keuze voor
een nieuwe school, vindt
de eindtoets plaats en het
schoolkamp en de afscheidsmusical.
Op dinsdag 24 mei is er een speciale informatieavond
voor de ouders geweest.
Juffrouw Emma en meester Peter begeleiden de groep
tijdens het kamp.
Ze hebben beloofd er een onvergetelijke happening
van te maken!

‘t volgende Blaaike verschijnt
op woensdag 29 juni
23 juni

EXCURSIE
DAFMUSEUM
groep 5a en groep 5b-6

27 juni tot en met 1 juli

SCHOOLKAMP
GROEP 8

VERKEERSPLEIN?
De afgelopen weken is door bijna 300
scholen gestreden om een ANWB
Verkeersplein. Er werden 100.000
stemmen uitgebracht! Vorige week
heeft de Adviescommissie van het ANWB Fonds de
inzendingen besproken en daarbij is er gekeken naar
het aantal stemmen en de motivatie van de school. Uit
de inzendingen is in iedere provincie één winnaar gekozen. Helaas zit kindcentrum Kleinerf hier niet bij…
Kleinerf bedankt alle stemmers die het voorstel
steunden en gaat door met haar inzet op het gebied
van verkeersveiligheid voor de kinderen.

vrijdag 8 juli

2e RAPPORT

plus het CITO-rapport
Woensdag 6 juli

AFSCHEID
JUF ANJA
woensdag 13 juli

EINDMUSICAL
GROEP 8
Grote zaal De Sprank
De Mortel
dinsdag 19 juli -19.00 uur
woensdag 20 juli -19.00 uur
tevens afscheidsavond groep 8

MEESTER(S)& JUFFENDAG
2022
dinsdag 19 juli

DOORSCHUIFMIDDAG
De kinderen maken alvast kennis
met de nieuwe klas en meester of juf.
Groep 8 is die dinsdagmiddag vrij.

BELANGRIJKE OPROEP
Geachte ouders(s) /
verzorger(s),
Wij willen jullie
aandacht vragen voor
het volgende:

DODE HOEK
Op dinsdag 14 juni togen groep 7 en 8 naar de
parkeerplaats van Time-Out in Gemert om ervaringen
op te doen over de dode hoek bij vrachtauto’s.
In een fotoalbum op het ouderportaal staan meer foto’s
van de belevingen met de vrachtauto's.
En dan zonder de gezichtsmaskers….

als Ouderraad van Kindcentrum Kleinerf zijn
wij op zoek naar 2
ouders die bereid zijn om zitting te nemen in het
bestuur van de ouderraad. Ook vaders zijn van
harte welkom. Met ingang van het volgende
schooljaar 2022-2023 zullen 2 personen de Ouderraad verlaten. Alle ouders, die reeds een kind
op Kindcentrum Kleinerf hebben of waarvan
komend schooljaar een kind naar Kindcentrum
Kleinerf gaat, komen hiervoor in aanmerking.
Via deze weg willen wij iedereen de gelegenheid
geven om zichzelf kandidaat te stellen.

Werkwijze ouderraad:
De ouderraad vergadert ongeveer 6x per schooljaar. Het bestuur bestaat uit een voorzitter,
secretaris, penningmeester en overige leden.

De activiteiten die met name door de ouderraad
worden georganiseerd zijn:
Schoolfotograaf, Sinterklaas, Kerstviering,
Carnaval, Koningsspelen, Schoolreis, Olympiade (sportdag groep 8) en schoolversieringen.
Zie ook www.kleinerf.nl/ouderraad
Heb je interesse, stuur dan voor 1 juli een
mail naar Cissy van Oosterwijk (voorzitter)
cissy28@planet.nl

Net als veel activiteiten is ook het project De Dode
Hoek bij Vrachtwagens twee jaar niet doorgegaan.
Dit jaar kon het weer en de leerlingen van groep 7 en
8 van de basisscholen van Gemert-Bakel werden
hiervoor uitgenodigd. Er waren niet minder dan 717
leerlingen aangemeld.
Om al deze kinderen in één dag de dode hoek bij
vrachtwagens te laten beleven, waren acht
vrachtwagens met oplegger nodig. Acht GemertBakelse transportbedrijven stelden deze dan ook voor
een dag met chauffeur beschikbaar. Zij weten hoe
belangrijk het is dat fietsers, maar ook voetgangers
goed omgaan met de dode hoek.
Tevoren werd de theorie doorgenomen in het
auditorium van Kingspan Unidek.

