
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 11  23 november 2022 

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. 

KASTEEL en MANEGE 

donderdag  
1 december: 

Sinterklaas  
bezoekt Kleinerf 

dinsdag 6 december 

STUDIEDAG 
De kinderen hebben vrij  

om het Sinterklaasfeest nog eens 
uitgebreid te vieren! 

Peuterspeelzaal is open. 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 vieren op 1 december 
Sinterklaas met surprises. 
De surprises worden op woensdag 30 november na 
schooltijd van 12.30 uur tot 14.00 uur tentoongesteld 
in de klassen van groep 6/7 en 7/8.  
Leuk voor alle  geïnteresseerden om te komen kijken!  

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 30 november 

 

Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

Op woensdag 16 november bezochten de kinderen van 
groep 3 en 4 het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. 
Kiekjes van het bezoek staan in het Ouderportaal! 

GEZOCHT 
 hulpouders voor donderdagochtend 1 december 

graag een mailtje naar  
kimvdbiggelaar@hotmail.com 

KIJKMIDDAG  

Dezelfde dag wandelden de kleuters van 1-2 naar manege  
De Stap. Ook de foto’s van dit bezoek staan online! 

mailto:kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20volgende%20uitgave%20van%20't%20Blaaike
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.kleinerf.nl/maandkalender/6632/Maandkalender-Jaarkalender-schooljaar-2019---2020
https://ouders.basisonline.nl/
mailto:kimvdbiggelaar@hotmail.com?subject=Sinterklaas%20op%20Kleinerf:%20hulpouders%20gezocht


BATTERIJEN BATTLE 

HERHALING 

Het Ouderportaal is er ook in 
mobiele vorm. 
 
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.  

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. 

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

klik op de tab Nieuws op de website. 

MOBIEL OUDERPORTAAL 

KERSTVAKANTIE 
24 december 2022  

tot en met  
8 januari 2023 

Op woensdag 21 december voeren groep 6 en groep 7 
van kindcentrum Kleinerf een kerstmusical uit:  

De Sneeuwkoningin  

naar een sprookje van HC Andersen 
aanvang 19.00 uur 

locatie: De Sprank, De Mortel 
 

Gratis toegang voor ouders en grootouders van de 
cast, broers en zussen, ooms, tantes, buren en  

verder iedereen die geïnteresseerd is. 
 

De kinderen van Kleinerf zien de musical tijdens de 
Kleinerfkerstviering op donderdag 22 december. 

KERSTMUSICAL 

https://ouders.basisonline.nl/
https://www.kleinerf.nl


PIET MAAKT FILMPJES 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Afgelopen week is er informatie verspreid over het  
verkrijgen van de schoolfoto’s: de portret- en de groeps-
kiekjes. 
Ook het Kleinerfteam moest eraan geloven, toen de  
fotograaf in De Mortel was…. 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Cheyenne Bours, 
17 jaar oud en ik kom uit Helmond. Op dit moment 
volg ik de opleiding onderwijsassistent op het Summa 
College in Eindhoven. Vanaf 17 november 2022 loop 
ik stage bij juf Cynthia van groep 1/2. Iedere donder-
dag zal ik aanwezig zijn. Ook zijn er extra dagen,  
zoals met Sinterklaas en Kerstmis, dat ik aanwezig 
ben. Kinderen helpen is 
altijd al iets geweest wat 
ik leuk vond om te doen 
en ik vind het daarom  
super leuk dat ik  
ervaring op mag doen  
op KC Kleinerf.  
 
Ik zal jullie vast wel een 
keertje zien!  
 
Groetjes,  
Cheyenne Bours. 

EVEN VOORSTELLEN 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Deze weken houden groep 6-7 en groep 7-8 voorlees-
beurten in het kader van de Nationale Voorlees-
wedstrijd 2022. Het is inmiddels de 30e editie, een 
leesbevorderingscampagne voor de basisschool.  
Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het  
wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige 
spanning én het enthousiasme van de supporters  
maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen.  
Is het niet fantastisch als je je Kleinerfkampioen mag 
noemen en daarna verder mag in de regio en  
misschien zelfs in de provincie? Wie weet zit De  
Nationale Voorleeskampioen 2022 wel op  
kindcentrum Kleinerf!  
 
Kinderen konden zich opgeven voor de wedstrijd en 
om de beurt nemen ze plaats op de grote stoel voor de 
tribunetrap.  
Het luisterpubliek bestaat uit medeleerlingen. 
In de jury hebben juf Emma en meester Peter plus een 
aantal leerlingen plaatsgenomen. 
Waar let de jury vooral op?  
• Duidelijk en rustig spreken.  
• Het publiek kunnen meeslepen in het verhaal.  
• De juiste klemtonen leggen.  
• Contact met het publiek, af en toe de luisteraars  
aankijken.  
• De eigen stem gebruiken. 
.  
Op het Ouderportaal staan in een fotoalbum al kiekjes 
van voorlezers die aan de beurt zijn geweest. 
Van de Kleinerfkampioen hopen wij hier straks een 
foto te kunnen plaatsen. 

Afgelopen week hoorden wij dat de kinderen tot en met 
groep 5 elke morgen werden verrast met een speciaal 
filmpje, gemaakt door Regiepiet. 
Wij van ‘t Blaaike weten hier het fijne ook niet van,  
hoorden ervan in de wandelgangen... 


