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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. 

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 9 november 

VERSLAG KINDERRAAD KLEINERF SPONSORLOOP 

Op maandagmorgen 17  
oktober vond de eerste  
vergadering van de nieuwe 
Kinderraad plaats. 
 
In de nieuwe Kinderraad 
hebben plaats genomen: 
• groep 7/8: Boris & Bibi 
• groep 6/7: Fien & Ties 
• groep 4/5: Jorn & Kaat 
 

De eerste kinderraad van dit schooljaar is een feit. 
Onder het genot van een kop thee hebben we kennis 
gemaakt en de agenda doorgenomen. 
De actiepunten van de laatste vergadering even  
doorgenomen en gecontroleerd. Gesproken over de 
infomarkt, start van dit schooljaar, regels op de trap 
en rekening houden met elkaar.  
De kinderen gaan met heldere vragen richting hun 
eigen groep aan de slag. Hier komen we de volgende 
bijeenkomst op terug. 
 
Fien uit groep 6 schrijft over deze bijeenkomst het 
volgende: 
in de kinderraad hebben we maandag 17 oktober  
een kennis spelletje gedaan en onze meningen  
gegeven over de regels van de trap. 

De sponsorloop is prima verlopen. Niet te warm, niet te 
nat… Bekijk de foto’s maar eens op pagina 4 van dit 
Blaaike! Tot en met 4 november 2022 kan het sponsor-
geld worden opgehaald. Inleveren kan bij de leerkrachten! 
Op donderdag 10 november wordt de totaalopbrengst  
bekend gemaakt. Iedereen is benieuwd! 

Kasteel van Sinterklaas 
Op woensdag 16 november bezoekt groep 3/4  

het Kasteel van Sinterklaas in Helmond.  
We zijn nog op zoek naar ouders die voor het vervoer 

willen zorgen. Vertrek 9.00 uur. Zie ook ouderportaal! 
 

Website Kasteel van Sinterklaas 
 

Tussen haakjes: op donderdag 1 december  
komt Sinterklaas zélf naar Kleinerf! 

Het Sinterklaasjournaal begint dit jaar op  
maandag 7 november  

en is te zien tot en met 5 december,  
het heerlijk avondje.  

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


‘t BLAAIKE OP PAPIER 

Op 11 november is de talentochtend.  
Hiervoor hebben vele ouders en andere betrokkenen zich 
aangemeld. We zijn hen hier zeer dankbaar voor.  

vrijdag 11 november 

In 1975 verrees Kleinerf op het erf van de voormalige 
boerderij van de familie De Klein. De klaslokalen van 
de school waren grotendeels gesitueerd rond "de 
kuil", een lager gelegen deel met podium in het cen-
trum van de school. Daar werden vieringen gehouden, 
thema-avonden gepresenteerd en musicals uitgevoerd.  

HISTORIE 

Lees meer over de historie van het Mortels onderwijs 
op de website van kindcentrum Kleinerf: 
Tabblad <Ons kindcentrum><Korte geschiedenis> 

 
Méér dan 200 jaar terug in de tijd? Klik hier! 

TALENTOCHTEND 

We gaan er een hele fijne ochtend van maken waarbij  
kinderen de kans hebben om hun eigen talent te  
ontdekken. We kijken ernaar uit! 

Kinderen kunnen deze ochtend kiezen 
uit tal van activiteiten:  
schminken/grimeren, kijkje in de  
keuken van de Wilg, bediening bij de 
Wilg, electronica, opleiding tot  
militaire politie, kaarsen maken,  
koken met gezonde voeding,  
hockeyen, handlettering, stippen op 
keramiek, tekenen, creatief mixed  
media, graafmachinist van onder-
grondse infrastructuur, tromboneles,  
mindfulness, kinderyoga,  

sociale spellen, voorlezen en daarbij tekenen.  

https://www.kleinerf.nl/pagina/440959/Korte+geschiedenis
https://www.kleinerf.nl/pagina/440959/Korte+geschiedenis
https://www.kleinerf.nl/bestanden/542746/Geschiedenis-van-het-onderwijs-in-De-Mortel.pdf
https://www.kleinerf.nl/bestanden/542746/Geschiedenis-van-het-onderwijs-in-De-Mortel.pdf


STUDIEDAG 21 OKTOBER 

De klimaatburgemeester  
van Gemert-Bakel  

houdt klimaatspreekuren 
Tijdens zo’n klimaatspreekuur kan ie-
dereen binnenlopen en een vraag stellen. 
Als het kan krijg je  direct antwoord. Als 
dat niet lukt volgt het antwoord later.  
Alle vragen en antwoorden van alle  
klimaatspreekuren vind je terug op  
deze website.  
 
Geplande klimaatspreekuren  
in bibliotheek Gemert, St. Annastraat 60: 
* Vrijdag 4 november van 14.00 - 15.00 uur 
* Maandag 7 november van 15.30 - 16.30 uur 

PEUTERBIEB 

PeuterBieb in de bibliotheken van Boekel, Beek & Donk 
en Gemert op woensdagen van 10.15 tot 10.45 uur.  
Van peuters van 2 tot 4 jaar. Inloop vanaf 10.00 uur.  
Vooraf aanmelden is niet nodig.  
Voor plaatsen en data, klik voor info!!! 

Landelijke webinar Like & Cancel 
dinsdag 8 november | 20.00 – 21.00 uur | online 

Een webinar met praktische tips over het online  
mediagebruik van kinderen op de basisschool.  
Voor ouders van kinderen tussen de 9 en 12 jaar. 

BIBLIOTHEEKNIEUWS 

klik hier 

Vanuit onze stichting wordt er voor de periode 2022-2026 het 
meerjarenplan beschreven. De stichting heeft daarom het eigen 
merk, het merk GOO opnieuw onder de loep genomen. Hieruit 
is een nieuwe GOO-essentie geformuleerd. Dat waar we samen 
inhoud aan willen geven, het beeld van wie we willen zijn. We 
willen kinderen en medewerkers tot bloei laten komen. Met als 
merkwaarden: aandacht, avontuurlijk, bevlogen, deskundig en 
verbindend.  
De komende periode mogen we als kindcentrum ons kind-
centrumplan opnieuw gaan beschrijven voor deze periode.  
Samen plannen maken en vooruit kijken. Dit geeft kansen om 
samen kritisch naar onze organisatie te kijken, te benoemen 
waar we heel trots op zijn en waar nog ontwikkelkansen liggen.  
 
Als team zijn we aan de slag gegaan met onze visie op  
onderwijs/opvang en onze visie op onze medewerkers met  
behulp van de visiekit. Samen in gesprek op basis van onze 
visual professionele cultuur die als basis het gedragsschema 
heeft van Fides. Dat wat we voor onze kinderen belangrijk  
vinden dragen we zelf ook uit. Mooie gesprekken met als  
opbrengst een mooie eerste aanscherping, dit krijgt zijn vervolg 
op de volgende teamvergadering en studiedag.  
 
Onze rekencoördinatoren hebben ons deze dag meegenomen in 
de verschillende modellen die wij inzetten tijdens ons  
rekenonderwijs. Dit jaar staat het borgen van ons didactisch  
handelen op het jaarplan. Onze coördinatoren voorzien ons van 
input en gerichte feedback tijdens de groepsbezoeken die  
gepland staan dit jaar.  
 
Aan het eind van de dag hebben we de start van het schooljaar 
samen geëvalueerd. Input vanuit de startgesprekken, de  
Infomarkt en start van het schooljaar Gouden weken/Fides. Zo  
houden we elkaar scherp en krijgen we waardevolle input  
vanuit ouders en medewerkers voor een volgende keer dat we 
dit samen organiseren.  
 
Als team kijken we terug op een constructieve en prettige  
studiedag.  

BIBLIOTHEEKNIEUWS 

klik hier 

https://www.handelbewust.nl/klimaatspreekuur/
https://www.handelbewust.nl/klimaatspreekuur/
https://delagebeemden.op-shop.nl/?tags%5B%5D=59&search=
https://delagebeemden.op-shop.nl/?tags%5B%5D=59&search=
https://delagebeemden.op-shop.nl/1157/landelijke-webinar-like-en-cancel/08-11-2022
https://delagebeemden.op-shop.nl/1157/landelijke-webinar-like-en-cancel/08-11-2022
https://delagebeemden.op-shop.nl/1157/landelijke-webinar-like-en-cancel/08-11-2022
https://delagebeemden.op-shop.nl/?tags%5B%5D=59&search=
https://delagebeemden.op-shop.nl/?tags%5B%5D=59&search=
https://delagebeemden.op-shop.nl/?tags%5B%5D=59&search=
https://delagebeemden.op-shop.nl/?tags%5B%5D=59&search=
https://www.handelbewust.nl/klimaatspreekuur/
https://www.handelbewust.nl/klimaatspreekuur/


 
SPONSORLOOP 

De wet op de privacy noodzaakt ons kinderen  
die duidelijk herkenbaar zijn enigszins te maskeren, 

hoe jammer ook. 



BIBLIOTHEEKNIEUWS 

https://delagebeemden.op-shop.nl/1158/kennisfabriek-over-zoekhonden/25-11-2022
https://delagebeemden.op-shop.nl/1158/kennisfabriek-over-zoekhonden/25-11-2022


SPORTUURTJE met BENBIZZIE 

 Hier 

Hier 

mailto:Wietse@negen.nl?subject=AANMELDEN%20GROEP%203%20t/m%205%20EN%206%20t/m%208
mailto:wietse@negen.nl?subject=aanmelden%20sportuurtje
mailto:wietse@negen.nl?subject=aanmelden%20sportuurtje

