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KOPIJ

voor ‘t Blaaike
vóór zondagavond
sturen

kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl

NOG EVEN 6 JULI:
FEESTJE VAN JUF ANJA

Contact met Kindcentrum Kleinerf
en met leerkrachten/begeleiders:

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

EVEN VOORSTELLEN
Tessa Bouwmans
gaat komend
schooljaar samen
met Hanneke
Drouen werken in
groep 1-2a.
In groep 3-4 zal ze
samen met
Judith Vermeulen
voor de klas staan.

Hallo.
Ik ben Tessa Bouwmans en ik ben 29 jaar. Samen
met mijn vriend en kindje van 2 jaar woon ik in
Deurne. Naast het werken op school ga ik graag
paardrijden, wandelen met de hond en lezen.
Ik heb heel veel zin om aankomend schooljaar op
Kleinerf te mogen werken.

ACTUEEL THEMA “BIJ” IN GROEP 3

‘t volgende Blaaike verschijnt
op woensdag 20 juli:
nummer 40, het laatste Blaaike
van dit schooljaar.

In een fotoalbum op het ouderportaal van groep 3
staan méér foto’s van dit project.

LEERKRACHTEN / STAGIAIRS
SCHOOLJAAR 2022 - 2023
Groep 1-2a:
Hanneke Drouen & Tessa Bouwmans
Groep 1-2b:
Cynthia Dings
Groep 3-4:
Judith Vermeulen & Tessa Bouwmans

MUSICAL GROEP 8
19 & 20 juli -19.00 uur
Theaterzaal De Sprank

Groep 4-5:
Christel van Wel
2e-jaars stagiair: Maureen van Veen
Groep 6-7:
Emma van de Wetering
2e-jaars stagiair: Manon Sterken

Groep 7-8:
Peter Verbrugge
WPO-stagiair: Luc van der Heijden

dinsdag 19 juli

DOORSCHUIFMIDDAG

Korte inhoud musical

De bekende Nederlandse soapserie ‘Als de zon
schijnt’ is al 15 jaar een kijkcijferhit. Personages als
de populaire Jaimy Lee Bouwman en de knappe
‘bad guy’ Dave Dexter, schitteren vijf dagen per week
op TV. En alles wordt van te voren opgenomen, dus
wat kan er mis gaan?
Maar dan blijken de kijkcijfers terug te lopen. ‘De
Ballonnenkoning’, die de serie sponsort in ruil voor
reclame, is daar niet blij mee. En alsof dat nog niet
genoeg is, valt er een kop soep over de regietafel heen
met als gevolg: kortsluiting! De soap valt letterlijk en
figuurlijk in de soep. Er is dus maar één oplossing: de
soap live op TV spelen!

Wordt deze live soap één grote puinhoop?
Als kijker ga je er getuige van zijn!
Op dinsdag 19 en woensdag 20 juli voert groep 8
haar eindmusical uit in De Sprank. Aanvang 19.00 u.
Op dinsdagavond is iedereen welkom en op
woensdagavond de genodigden van groep 8!
Een welkom voor de vaders en moeders van de cast!
Maar ook voor alle geïnteresseerde opa’s, oma’s,
ooms, tantes, grote broers en zussen, neven en
nichten, buren en vrienden!
Na de uitvoering op 20 juli vindt de afscheidsavond
plaats voor de groep 8-ers en hun ouders.

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

Op woensdagmorgen 20 juli kijken de kinderen
van Kleinerf naar de musical van groep 8

woensdag 20 juli
10.30 uur

BEDANKOCHTEND

voor ouders die gedurende het schooljaar
in actie kwamen
bij activiteiten van Kleinerf:

van harte bedankt!

zie de uitnodiging via het ouderportaal

donderdag 21 juli
LAATSTE SCHOOLDAG
VOOR DE ZOMERVAKANTIE
vrijdag 22 juli
STUDIEDAG TEAM KLEINERF

ZOMERVAKANTIE SCHOOL
vrijdag 22 juli tot en met zondag 4 september

