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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. 

Donderdag 20 oktober staat de sponsorloop op de  
planning!  
Aanvang is 14.00 uur.  
Er wordt een half uur gelopen, rond de school en op het 
grasveld / asfaltplein.  
Er worden hindernissen in het parcours opgenomen.  
Na elk rondje krijgen de kinderen een stempel.  
Supporters zijn van harte welkom!  
De opbrengst komt ten goede aan nieuwe schoolshirts 
voor Kleinerf.  
 
Tijdsplanning: 
* 6 oktober tot en met 20 oktober 2022: 
Kinderen zoeken sponsoren met behulp van  de inschrijf-
formulieren  
* 20 oktober tot en met 4 november 2022: 
Sponsorgeld ophalen 
* donderdag 10 november: 
Bekendmaking bedrag 
 
Let op: sponsoren kunnen  
sponsoren voor één rondje om de 
school of met een totaal bedrag.  
 
We willen iedereen alvast  
bedanken voor het meelopen, 
sponsoren, aanmoedigen en  
ophalen van het sponsorgeld.  
 
Vragen of opmerkingen?  
Laat het ons weten!  
 
Sportieve groet,  
 
Wietse (sport- en beweegcoach Negen)  
wietse@negen.nl 
 
en Christel (leerkracht 4-5) 
christel.vanwel@stichtinggoo.nl 
 
Kindcentrum Kleinerf. 

SPONSORLOOP 

Vol trots kijken we terug op de infomarkt van  
afgelopen donderdag. Samen met de kinderen hebben 
alle medewerkers van Kleinerf de handen uit de  
mouwen gestoken om te zorgen dat alles in orde zou 
zijn voor deze avond. Het was best even spannend hoe 
groot de opkomst zou zijn.  
Donderdagavond = sportavond en een uitdagend  
tijdstip. Dit bleek geen belemmering. Wat ontzettend 
fijn dat we bijna iedereen hebben mogen ontmoeten en 
begroeten. Onze deskundige kinderen hebben met  
aandacht en enthousiasme een kijkje in onze keuken 
gegeven. Onze ouders en grootouders lieten zich graag 
rondleiden. En wat was er veel te zien, te doen en te 
ontdekken.  
Heel hartelijk dank aan alle medewerkers en ouders 
van de Ouderraad en de Kindcentrumraad die deze 
avond mede mogelijk hebben gemaakt.  
En uiteraard heel hartelijk dank aan iedereen die een 
bezoekje heeft gebracht.  

Team Kleinerf 

INFOMARKT GROOT SUCCES 
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VRIJDAG 21 OKTOBER 

STUDIEDAG TEAM  
De kinderen zijn die dag vrij. 

In de Fides methodiek 
wordt gewerkt met een 
aantal symbolen die  
helpen om kinderen op een 

simpele, praktische en 'zichtbare' manier inzicht te 
verschaffen in zichzelf en hun omgeving.  

WEET JE  HET 
NOG? 

Rugzak We leggen kinderen uit dat iedereen 

als het ware een onzichtbare rugzak heeft. De hele 
dag maken we van alles mee en dat levert -samen met 
onze gedachten- allerlei gevoelens op.  
Deze gevoelens verzamelen we in onze rugzak. 

HERFSTVAKANTIE 
22 tot en met 30 oktober 

Beste ouders, 
 
Via deze manier wil ik 
mezelf even voorstellen. 
Mijn naam is Manon en 
ik ben de nieuwe  
stagiair in groep 6-7. 
Ik doe de PABO op  
Hogeschool De Kempel 
in Helmond en zit nu in 
mijn tweede jaar.  
Het komende half jaar 
ben ik iedere dinsdag in 
de klas en ik ben er ook 
twee keer een hele 
week.  
Ik heb erg veel zin om 
in deze groep te leren hoe ik een goede juf word!  
Misschien dat ik jullie in de loop het dit half jaar wel  
persoonlijk kan ontmoeten, en anders hebben jullie in  
ieder geval een beeld van de stagiair die ook wel eens in 
de klas rondloopt! 
 
Groetjes, 
Manon. 

EVEN VOORSTELLEN 

Woensdag 12 oktober 

maandag 17 oktober 
VERGADERING VAN DE NIEUWE 

KINDERRAAD 

ONDERBOUWNIEUWS 

Beste ouders,  
  
Wij nodigen jullie 
als ouders/
verzorgers graag 
weer uit om jullie 
zoon/dochter  
binnen de hekken 
van de kleine 
speelplaats  
op te halen.  
 
Om goed overzicht te blijven houden, vragen we jullie om 
dan wel aan de zijkanten te gaan staan. Zo kunnen de 
leerkrachten goed zicht blijven houden op welke  
kinderen al wel - of nog niet - zijn opgehaald.  
 
Dank voor jullie begrip!  
  
Team KC Kleinerf  

http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/
http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/


Gi-ga-groen! De Kinderboekenweek 2022 heeft als 
thema Gi-ga-groen. We gaan eropuit, lekker de natuur 
in én lekker lezen! De natuur is overal om ons heen 
en buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Net 
zoals in boeken. Er zijn boeken die kinderen helpen 
een echte natuurheld te worden, boeken over planten 
en dieren én boeken met prachtige en spannende 
avonturen in de natuur.  
 
De Griffeljury heeft 25 boeken bekroond en de  
Penseeljury bekroonde 20 boeken. Er zijn voor het 
eerst Bronzen Griffels en Penselen uitgereikt.  
Deze vervangen de Vlag en Wimpels.  
Kinderboekenauteur Janneke Schotveld schrijft dit 
jaar het kinderboekenlied.  
Op 4 oktober worden de Gouden Griffel en het  
Gouden Penseel bekendgemaakt.  
 
Alle informatie over de Kinderboekenweek vind je op 
www.kinderboekenweek.nl.  

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Sabine van 
Dun. Ik ben werkzaam 
in de vervangerspool 
van Goo. Wanneer ik 
een dag geen vervangin-
gen heb, kom ik op jullie 
school extra hulp  
bieden. Daarom wil ik 
graag wat meer over me-
zelf vertellen. 
 
Ik woon in de Rips  
samen met mijn man en 
drie kinderen, Guusje, 
Sam en Pim. Ik ben 37 
jaar oud.   

 
Mijn hobby's zijn wandelen met onze hond Rakker en 
tennissen. Ook ben ik trainer van het voetbalteam van 
mijn zoontje. Verder ga ik graag op vakantie. 
 
Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op KC Kleinerf! 

EVEN VOORSTELLEN 

TALENTOCHTEND 
vrijdag 11 november 

informatie volgt 

http://www.kinderboekenweek.nl




KINDERBOEKENWEEK 


