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Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een welver-
diende zomervakantie. Voor sommigen van ons duurde 
deze te lang, voor anderen echt veel te kort. Inmiddels  
komen we steeds meer in het ritme, sport en hobby worden 
opgepakt en we gaan weer lekker samen naar school.   
Afgelopen maandag zijn we gestart met schooljaar 
2022/2023.   
Voor sommige kinderen de eerste keer naar school, voor 
andere kinderen de start van het laatste schooljaar. Voor 
veel kinderen toch weer even spannend, nieuwe juf,  
nieuwe meester, nieuwe kinderen, andere samenstelling 
van de groep.   
We nemen uiteraard uitgebreid de tijd om elkaar weer op-
nieuw te leren kennen en gaan samen aan de slag met de 
Gouden Weken in combinatie met Fides. Een goed begin is 
namelijk het halve werk. Dit geldt zeker voor de groeps-
vorming aan het begin van het jaar. Dit proces begint na de 
vakantie weer helemaal opnieuw, het elkaar opnieuw leren 
kennen, maar ook samen komen tot de regels en de  
afspraken zijn hierbij enorm belangrijk.  
Samen creëren we een fijn en goed pedagogisch klimaat en 
daar hebben we de rest van het jaar plezier van. Dit doen 
we door allerlei groepsvormende activiteiten in te zetten.  
  
In de informatiefolder die u heeft ontvangen staat belang-
rijke praktische informatie m.b.t. de groep van uw zoon of 
dochter.  Daarnaast hopen we alle kinderen, ouders en  
verzorgers, opa’s en oma’s te ontmoeten op de infoavond 
op donderdag 29 september van 17.30 - 19.30 uur. We 
openen dan onze deuren en u bent van harte welkom om 
een kijkje te nemen in het gehele kindcentrum. Uw kind 
zal u die avond rondleiden en er is voldoende tijd en  
ruimte om een praatje te maken met leerkrachten,  
pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, IB-er en 
directie.   
 
Wij zijn enthousiast en hebben er ontzettend veel zin in 
om er samen een fantastisch jaar van te maken. We kijken 
ernaar uit om jullie weer te begroeten en te ontmoeten op 
ons mooie kindcentrum.  
 
Team van kindcentrum Kleinerf.  

WOORDJE VOORAF 

Groep 1A-2A  Juf Hanneke: maandag t/m donderdag 
  Juf Tessa: vrijdag 
 
Groep 1B-2B  Juf Cynthia: hele week 
 
Groep 3-4 Juf Tessa: maandag en dinsdag 
 Juf Judith: woensdag t/m vrijdag  
 
Groep 4-5    Juf Christel: hele week 
 stagiair: Juf Maureen 
 
Groep 6-7    Juf Emma: hele week 
 stagiair: Juf Manon 
 
Groep 7-8    Meester Peter: hele week 
 WPO-stagiair: Meester Luc 
 maandag en dinsdag 

SCHOOLJAAR 2022 - 2023 
MEESTERS JUFFEN: DAGEN 

 Herfstvakantie ma 24-okt-22 tm vr 28-okt-22 

Kerstvakantie ma 26-dec-22 tm vr 6-jan-23 

Voorjaarsvakantie ma 20-feb-23 tm vr 24-feb-23 

2e Paasdag ma 10-apr-23       

Meivakantie ma 24-apr-23 tm vr 5-mei-23 

Hemelvaart do 18-mei-23 tm vr 19-mei-23 

2e Pinksterdag ma 29-mei-23       

Zomervakantie ma 17-jul-23 tm vr 25-aug-23 

Studiedagen* 
Vrijdag 21 oktober 
Dinsdag 6 december 
Woensdag 1 februari 
Vrijdag 14 juli 
*) de kinderen zijn op deze dagen vrij van school. 

VAKANTIEROOSTER 
SCHOOLJAAR 2022-2023 

 

mailto:kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20volgende%20uitgave%20van%20't%20Blaaike


KINDCENTRUMRAAD ZOEKT JOU 

De kindcentrumraad is 
op zoek naar nieuwe 
leden. 
In aanmerking komen 
alle ouders van  
kinderen die op school 
zitten, maar ook  
ouders van kinderen 
die gebruik maken van 
de buitenschoolse  

opvang en/of  de peutergroepen. 
Graag geven de leden van de huidige raad uitleg 
over de te verwachten werkzaamheden. 
 

Stuur een mail naar  
Peter.Verbrugge@stichtinggoo.nl (voorzitter) of  
hanneke.drouen@stichtinggoo.nl (secretaris). 

Aangezien ik nog niet 
iedereen gesproken 
heb voor de zomer-
vakantie stel ik me 
graag nog even voor, 
voor degenen die mij 
nog niet gezien  
hebben.   
 
Mijn naam is Mireille 
Janssen-Denessen.  
Ik ben getrouwd met 
Ruud en we hebben 
twee zonen Jeroen en 
Freek van 19 en 21 
jaar. We wonen in 
Leunen. Naast mijn 
werk ben ik sportief 

ingesteld: hardlopen, wandelen en golf. Ik ben lid van de 
Kiwanis in Venray waar ik me inzet als vrijwilliger voor 
goede doelen voor kinderen. Kiwanis is een internationa-
le vrijwilligersorganisatie die zich belangeloos inzet 
voor kinderen: “serving the children of the world”.  
Daarnaast kook en lees ik graag.   
 
Ik ben nu ruim 8 jaar met veel plezier werkzaam  
binnen Stichting GOO. Eerst als  directeur van Kindcen-
trum de Dompelaar in Elsendorp. Sinds 1 augustus 2020 
ook van Kindcentrum de Klimboom in De Rips, Kind-
centrum de Bakelaar in Bakel en Kindcentrum de  
Kastanjelaar in Milheeze. Voordat ik werkzaam was bij 
Stichting GOO ben ik interim-directeur geweest op een 
tweetal basisscholen in Helmond. Daarnaast ben ik  
leidinggevende geweest van alle peuterspeelzalen in 
Deurne en in Wijchen bij een tweetal kinderopvangorga-
nisaties. Ik zie er naar uit om samen met Marlon, en het 
team van Kleinerf verder te bouwen aan het kindcentrum 
waar elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en waar 
iedereen met plezier naar toe gaat: kinderen, medewer-
kers, ouders/verzorgers en alle andere betrokkenen. We 
zijn er om samen te leren ván en mét elkaar.   
 
Ik hoop je snel te ontmoeten! In principe zal ik op  
maandagochtend en donderdagmiddag aanwezig zijn op 
Kindcentrum Kleinerf.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mireille Janssen-Denessen  
 
Mireille.janssen@stichtinggoo.nl / 0647547066  

EVEN VOORSTELLEN 

Op de website van Kleinerf en op de agenda van 
het ouderportaal staan al enige tijd tijdstippen en  
activiteiten voor 2022-2023 vermeld. 

Voor de zomervakantie heeft Marlon van Asten na 
een korte ziekteperiode haar werkzaamheden gedeel-
telijk hervat. Zij zal langzaamaan haar werkzaam-
heden op gaan starten, te beginnen bij de maandag-
ochtend, dinsdagmiddag en de donderdagochtend de  
komende weken, waarna zij meer uren gaat werken 
totdat zij haar drie volledige dagen werkt.   
 

Steffie Verhoeven start dit schooljaar met de  
opleiding, schoolleider basisbekwaam. Zij zal een 
aantal organisatorische taken nog op zich blijven  
nemen net zoals voor de zomervakantie, zolang  
Marlon nog niet volledig werkt. Wij wensen Steffie 
veel plezier en succes met de opleiding en vinden het 
heel fijn dat zij op deze wijze een aantal werkzaam-
heden tijdelijk wil voortzetten.   
 

Daarnaast komt er voor dit schooljaar tijdelijk een  
adjunct kindcentrumleider die de praktische en de  
organisatorische kant van de opvang aanstuurt van 
Kleinerf. Deze persoon zal dit gaan doen in combina-
tie met Kindcentrum de Bakelaar. Zodra we weten 
wie het wordt en wanneer deze persoon start, worden 
jullie uiteraard geïnformeerd. Tot die tijd ben ik als 
clusterdirecteur direct aanspreekpunt voor de opvang 
van Kindcentrum Kleinerf. De reden dat we voor een 
jaar tijdelijk iemand aanstellen als adjunct, is dat  
Marlon langzaam kan ingroeien in de materie en de 
werkwijze van de opvang.  
 

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben  
geïnformeerd, mochten er vragen zijn dan vernemen 
we die graag.   
 

Hartelijke groet,  
 

Marlon van Asten en Mireille Janssen  

OPSTART NIEUWE SCHOOLJAAR 
KINDCENTRUM KLEINERF DIRECTIE 

mailto:Peter.Verbrugge@stichtinggoo.nl
mailto:hanneke.drouen@stichtinggoo.nl
https://www.kleinerf.nl/
https://ouders.basisonline.nl/


  Gelukkig hebben we weer een redelijk soosseizoen kunnen hebben.  
Niet helemaal zonder maatregelen,  

maar we hebben zeker gezellige dingen kunnen ondernemen met elkaar! 
 De afsluiting was zaterdag geslaagd!  

Dus de eerste soosavond voor volgend seizoen staat al gepland: 
   

 op zaterdag 10 september!   
   

 Dit is het begin van een seizoen vol leuke activiteiten en soos-avonden vol gezelligheid voor jongens en  
meiden vanaf 10 jaar/groep 7 tot en met 15 jaar.  Dus behoor je tot deze groep en heb je zin om dit schooljaar mee 

te doen aan al die leuke dingen, kom dan gezellig van 20.00—22.00 u naar de soosruimte in De Sprank.  
Vergeet niet om wat geld mee te nemen, een flesje fris kost 1,00 euro, een zakje chips 50 ct en een snoepje 10 ct.  

  
Je mag deze soosavond nog vrijblijvend een kijkje komen nemen!   

 
 Als jij het leuk vindt, mag jij je altijd aanmelden!  Aanmelden kan vanaf nu.   

Communicatie gaat via de mail als je lid bent.   
   

Je kunt je opgeven als lid door een mailtje te sturen naar jongerensoos@hotmail.com.  
Vermeld daarin het volgende:  je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, in welke groep/klas je zit,  

e-mail adres en telefoonnummer (vast en mobiel wanneer mogelijk).  
Het lidmaatschap kost 25 euro voor een heel seizoen en dat kun je overmaken naar rekeningnummer   

NL52 RABO 0134 9943 10 t.n.v. Jeugdsoos ’t Zulderke o.v.v. je volledige naam. 
Alvast bedankt!   

   

Tot zaterdag 10 september 

   
Groetjes, de Soosleiding.   

DE SOOS 2022-2023 

LUIZENCONTROLE 

Er worden op de locaties van GOO binnenkort weer  
luizencontroles gehouden.  
Aan de ouders / verzorgers wordt verzocht hun kinderen 
regelmatig te controleren op luizen en zo nodig te  
behandelen.  

 Zie ook de flyer van de GGD  op de Kleinerf website 
Zie ook filmpje GGD: controleren op hoofdluis 
Zie ook filmpje GGD: behandelen hoofdluis 

KINDERBOEKENWEEK 2022 
van 5 tot en met 16 oktober 

 

Thema: Gi-ga-groen! 

donderdag 29 september 

INFORMATIEMARKT 
van 17.30 uur tot 19.30 uur 

 
Tijdens deze informatieavond worden ouders door 

hun eigen kind(eren) rondgeleid in het  
kindcentrum. Op een speelse wijze laat Kleinerf  

ouders kennis maken met de manier van werken door 
het kindcentrum en wordt inhoudelijke  
informatie gegeven over het onderwijs. 

mailto:jongerensoos@hotmail.com
https://www.kleinerf.nl/bestanden/424323/Protocol-GGD-hoofdluisbestrijding.pdf
https://youtu.be/gQfb6S95iLQ
https://youtu.be/_ZowZEL7RD8


Hoi,  
Mijn naam is Luc van der  
Heijden, kom uit De Rips en ben 
22 jaar oud. Volgend jaar mag ik 
het hele jaar stage gaan lopen bij 
Peter Verbrugge in groep 7-8.  
Het afgelopen jaar heb ik al  
stagegelopen in Milheeze op De 
Kastanjelaar.  
Ik volg de opleiding Pabo op De 
Kempel in Helmond en zit  
aankomend jaar in mijn laatste 
jaar. Hiervoor heb ik ook al twee 
jaar stagegelopen op zowel De  
Bakelaar in Bakel als OBS de 
Hasselbraam in Deurne.   
Hiervoor heb ik de HAVO  

afgerond op het Commanderij College in Gemert.  
Mijn hobby’s zijn voetballen, fitnessen en  
voetbaltraining geven.   
Mijn stage zal plaatsvinden op de maandagen en  
dinsdagen. Ik hoop van deze stage veel te leren en  
natuurlijk af te studeren!   
 
Met vriendelijke groet,   
Luc van der Heijden   

EVEN VOORSTELLEN 

Zin om 
eens  
kennis te 
maken 
met  
tennis? 
 

Wij organiseren na de zomervakantie een aantal  
lessen voor kinderen van de basisschool. 
Het is een reeks van 3 lessen. Hierbij krijg je vanuit 
de club een racket te leen. 
We starten op donderdag 15 september. De lessen 
zijn van 18:00 tot 19:00 uur. De kosten zijn €15,-.  
 
Dus, lijkt het je leuk om 3 proeflessen te nemen,  
meld je aan via de onderstaande mail: 
info@tvdemortel.nl  
Vermeld hierbij je leeftijd en je naam.  
We zien je op de tennisbaan! 

TENNISVERENIGING  
DE MORTEL 

OUDERPORTAAL 
Het ouderportaal van Kleinerf is een afgeschermd  
podium. Nieuwe ouders ontvangen een uitnodiging met 
code om zich aan te melden voor het portaal. Wekelijks 
publiceren de leerkrachten er een berichtje met actueel 
nieuws en/of kiekjes van hun groep.  
Op deze wijze beschermt Kleinerf de privacy van  
ouders en kinderen. 

donderdag 15 september 

DAG VAN DE KINDEROPVANG 
 

woensdag 5 oktober 

DAG VAN DE LERAAR 

Het Ouderportaal is er ook in 
mobiele vorm. 
 
Die is beschikbaar via de App 
Stores van Google  
(Android - Google Play)  
en Apple (iOS Apple Store). 
De mobiele versie wordt ook 
wel de 'Ouderportaal App' genoemd.  

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 14 september 

Op de website van Kleinerf verzamelen we de  
wekelijks gepubliceerde versies van ‘t Blaaike:  

klik op de tab Nieuws op de website. 

mailto:info@tvdemortel.nl
https://ouders.basisonline.nl/
https://www.kleinerf.nl


Maandag 10.45-11.45 Peuters en kleuters (Bij slecht weer) 

  12.45-13.45 7-8 

  13.45-14.45 6-7 

Dinsdag 08.30-09.30 3-4 

  09.30-10.30 Peuters + kleuters (Bij slecht weer) 

  10.45-11.45 6-7 

  12.45-13.45 4-5 

Woensdag 10.45-11.45 Peuters (bij slecht weer) 

 11.45-12.30 4-5 

  08.45-10.00 Krachttraining 

 Donderdag 10.45-11.45 1-2 A & B 

  12.45-13.45 3-4 

  13.45-14.45 7-8 

Vrijdag 10.45-11.45 Kleuters (bij slecht weer) 

Maandag 10.45-11.45 Peuters + kleuters  (Bij slecht weer) 

  13.45-14.45 6-7 

Dinsdag 08.30-09.30 3-4 

  09.30-10.30 1-2B    

  10.45-11.45 1-2A 

  13.45-14.45 7-8 

Woensdag 11.45-12.30 4-5 

  08.45-10.00 Krachttraining 

Donderdag 08.30-09.30 3-4 

  09.30-10.30 Peuters + kleuters  (Bij slecht weer) 

  10.45-11.45 6-7 

  12.45-13.45 4-5 

  13.45-14.45 7-8 

Vrijdag 10.45-11.45 Kleuters     (Bij slecht weer) 

KC Kleinerf hecht grote waarde aan een fijne en  
veilige opvang en school voor ieder kind. Sociale  
ontwikkeling speelt hierin een grote rol. Daarom  
werken onze pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten met de Fides-methodiek.  
Zo leren we kinderen om te gaan met hun gevoelens 
en emoties. 

FIDES GYMROOSTER: september tot carnaval 

Maandag 12.30-12.45 Peuters 

  12.45-13.45 3-4 

Dinsdag 12.30-12.45 Peuters 

Vrijdag 08.45-09.30 Nog niet bekend 

  11.00-12.00 1-2A & 1-2B 

GYMROOSTER: na carnaval tot en met juli 

ROOSTER LEESERF 

Contact met Kindcentrum Kleinerf 
en met leerkrachten/begeleiders: 

Website www.kleinerf.nl, pagina Contact. 
 

en via ouderportaal van Kleinerf 
en/of via GOO Konnect. 

Alle ter zake doende activiteiten van het nieuwe 
schooljaar zijn vermeld op de digitale maandkalender  
van de Kleinerfwebsite en op die van het ouderportaal. 

BELANGRIJK 

 
Fides staat voor vertrouwen. In ons kindcentrum  
hangen verschillende symbolen, zoals een ballon, een 
sleutelbos en een dominosteen aan de muur. Met deze  
symbolen willen we kinderen op een simpele,  
praktische en 'zichtbare' manier inzicht verschaffen in 

OP MAANDAGMORGEN 
Muzieklessen worden wekelijks gegeven  

door muziekdocent Joris de Bont: 
groep 1-4 in de oneven weken, groep 4-8 in de even weken. 

 
Techniekdocent Annette Simmer geeft  

in de even weken les aan groep1-4.  
Groep 5-8 krijgt in de oneven weken techniekles. 

Om de week les van 
sport- & beweeg-

coach 

Om de week les van 
sport- & beweeg-

coach 

https://www.kleinerf.nl/pagina/428134/Fides-methode
https://www.kleinerf.nl/maandkalender/6632/Maandkalender-Jaarkalender-schooljaar-2019---2020
https://ouders.basisonline.nl/
https://www.kleinerf.nl/pagina/422434/Contact
https://ouders.basisonline.nl/
https://stichtinggoo.ouderportaal.nl/portal/login.seam?cid=944924
https://stichtinggoo.ouderportaal.nl/portal/login.seam?cid=944924


Wie wil er mee op ontdekkingstocht  
in de natuur van De Jeugdspecht?  

De Jeugdspecht heeft nog plaats voor enkele leden. Wij 
zijn een natuurgroep voor kinderen die elke 2e zaterdag-
middag van de maand (13.30-15.30 uur) op stap gaan in 
de natuur.  

 

We hebben diverse programma’s: van natuurwerkdagen 
tot speurtochten in de natuur. De Jeugdspecht is voor 
alle kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar uit de regio  
Gemert-Bakel, Boekel en Venhorst. Lijkt het je leuk 
hier aan mee te doen of wil je misschien een keer mee 
komen kijken of het voor jou iets is, je bent van harte 
welkom.  
 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.jeugdspecht.nl  
Voor aanmelden/informatie kun je terecht bij:  
Bianca Jonkers, 06-12589024/  
jonkers.klop@gmail.com of info@despechthandel.nl  
Natuur Educatief Centrum De Specht,  
Strijbosscheweg 51, 5423 SX Handel  
0492-325021  
 
Onderwerpen zoals: sporen in de natuur, snoeien, bomen 
planten, poelenonderzoek enz. zijn onderdelen van ons 
programma.  
 
Ook dit jaar is er weer een heel spannend programma 
samengesteld door de leiding voor alle jeugdige natuur-
liefhebbers in de natuur.  
 
Wil je hierover meer weten bekijk dan de internetsite 
www.jeugdspecht.nl; hier vind je alle informatie over 
de grote (en de kleine) Jeugdspecht.  
 
We starten zaterdagmiddag 10 september 2022 om 
half 2 tot half 4. Steeds op de tweede zaterdag van de 
maand.  
 
Groetjes,  
De Jeugdspecht. 

DE JEUGDSPECHT - HANDEL DE GOUDEN WEKEN 

Een veilige klas voor iedereen. 
 
De eerste weken van het schooljaar en het kalender-
jaar zijn de beste momenten om te werken aan een 
veilig klimaat in de klas. Deze periodes heten ook 
wel de Gouden Weken (na de zomervakantie) en de 
Zilveren Weken (na de kerstvakantie). Een goede 
sfeer in de klas en respect voor elkaar.   

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. 
Er anders uitzien en doen dan de rest. Voor tieners is 
het moeilijk om af te wijken van de norm. En net zo 
moeilijk om mensen te accepteren die afwijken. Juist 
in de Gouden Weken is het goed om te praten over 
‘anders zijn’ en ‘jezelf kunnen zijn’. Want hoe meer 
je jezelf kunt zijn, hoe veiliger je je voelt. 

Werken aan een positieve en veilige sfeer gebeurt als 
het goed is, het hele schooljaar door. Via de FIDES-
symbolen wordt daarom regelmatig teruggekomen op 
de onderwerpen die in de Gouden Weken werden aan-
gesneden. Er zijn diverse momenten in het jaar die 
daar een eenvoudig ‘haakje’ voor bieden.   

http://www.jeugdspecht.nl
mailto:jonkers.klop@gmail.com?subject=De%20Specht
mailto:info@despechthandel.nl?subject=De%20Specht
http://www.jeugdspecht.nl


OPENING SCHOOLJAAR 

Op maandag 5 september opende kc Kleinerf het nieuwe schooljaar met een toespraak, gouden ballonnen,  
bubbels en een lied. De rode loper lag klaar en ook ouders konden getuige zijn van het een en ander. 


