
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 12  30 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. 

SINTERKLAAS OP KLEINERF 

Op woensdag 23 november hielp Piet de peuters en de 
kinderen van de groepen 1 tot en met 5 om pepernoten 
te bakken. 
De hele dag hing de zoete lucht van vers baksel in alle 
ruimten van Kleinerf...  
Zie het fotoalbum in het ouderportaal! 

Op donderdag 1 december bezoekt Sinterklaas Kleinerf! 

PIET BAKT PEPERNOTEN 

PIET MAAKT ROMMEL 

Afgelopen tijd werden de kinderen ‘s morgens vaak 
verrast met een speciaal filmpje, gemaakt door Regie-
piet. Op veel plaatsen werd rommel gemaakt. 
In het derde filmpje zagen we wie in de toestellen-
berging van de gymzaal de boel op zijn kop zette... 

Alle kinderen staan op de speelplaats van de onderbouw. 
Ook mama’s en papa’s zijn er bij.  

Tussen 12.45 uur en 14.45 uur bezoeken Sint en Piet de 
groepen van Kleinerf.  
Wat het programma betreft: dank aan de ouders die  
assisteren en aan de ouderraad. 
De bovenbouw houdt die dag surprise.  
Tijdens het bezoek kunnen kinderen van de onderbouw 
hun tekeningen en kleurplaten aan Sinterklaas geven.  

dinsdag 6 december 

STUDIEDAG 
De kinderen hebben vrij  

om het Sinterklaasfeest nog eens 
uitgebreid te vieren! 

Peuterspeelzaal is open. 
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KERSTVAKANTIE 
24 december 2022  

tot en met  
8 januari 2023 

Beste jongens en meisjes (en ouders) van groep 3 en 4,  
 
Handbal is een snelle en spectaculaire sport voor jongens 
en meisjes! 
Zit jij in groep 3 of 4 en heb je tijdens je kerstvakantie 
zin om van deze geweldige sport te proeven dan is dit je 
kans!  
Want Handbalvereniging Tremeg houdt op vrijdag  
6 januari 2023 een Instuif van 10.00 tot 12.00 uur  
in de sporthal Molenbroek te Gemert.  
 
Kom (samen met je vriendjes en je vriendinnetjes) naar 
deze leuke sportactiviteit. In kleine groepjes doe je dan 
een spellencircuit waarbij beslist een aantal balspelen  
zitten. Dus kom in je sportkleren en breng je gym-
schoenen mee dan maken we er een mooie ochtend van.  
Meld je aan via een mailtje met je naam, groep en school 
erin. Stuur dit naar tremeginstuif@gmail.com liefst vóór 
23 december. Meedoen is gratis! 
 
We hopen dat jij erbij bent!!! 
Nog vragen of opmerkingen?  
Stuur een mailtje naar  
tremegschoolhandbal@gmail.com  

 
Met sportieve groet, 
namens Handbalvereniging Tremeg 
 
Diane van Zeeland (06-20072464),  
Huub Verhoeven (06-29038513), 
Mark van den Heuvel (06-27508388),  

Willemiek van Loon (06-18063061). 

Basisscholen Gemert, Handel,  
Elsendorp, De Mortel 

HANDBAL INSTUIF 
6 JANUARI 2023 

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 7 december 

 

Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

OUDERRAAD 

Hallo allemaal,  
hier een berichtje vanuit de ouderraad. 
 

Afgelopen week hebben wij alweer onze tweede  
ouderraad vergadering voor dit schooljaar erop  
zitten. Vanuit school sluit juf Cynthia elke  
vergadering aan en ditmaal was ook kindcentrum-
leider Marlon aanwezig.  
 

Vanuit de ouderraad zijn wij in verschillende  
werkgroepjes ingedeeld. 
Zo is op dit moment het “Sinterklaas team” al heel 
druk bezig met het voorbereiden van een heel mooi 
programma voor de sinterklaasviering op aanstaande 
donderdag 1 december. Wat we die dag gaan doen, 
dat houden wij nog even als verrassing.  
 

Vinden jullie ook niet dat de gangen in onze school 
mooi versierd zijn? Dit wordt verzorgd door ouders 
van de ouderraad. Iedere keer aangepast op een 
nieuw thema.   
Ook het “kerstteam” is al druk bezig met het  
bedenken van een leuke kerstactiviteit die plaats gaat 
vinden op donderdagavond 22 december.  
De datums en tijden van alle activiteiten zijn terug te 
vinden in de schoolagenda op het ouderportaal.  
 

Afgelopen vergadering is er een foto gemaakt zodat 
ook jullie gezichten hebben bij de ouderraad. Zijn er 
vragen over een bepaalde activiteit? Er staat een  
indeling van alle werkgroepjes op onze school-
website zodat je altijd weet bij wie je terecht kan!  

UPDATE WEBPAGINA OUDERRAAD 

De webpagina van de Ouderraad op de website van 
kindcentrum Kleinerf is aangepast aan de actualiteit. 
Lees meer... 
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SCHOOLHANDBALTOERNOOI    

Vrijdag 6 januari 2023 

Sporthal Molenbroek,  
te Gemert 

 

Wie kan meedoen? 
Alle kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8.  

Handbalervaring is niet nodig.  
Wel hopen we dat je door de handbalclinics zin hebt  

gekregen om mee te doen! 
 

We spelen het toernooi op vrijdag 6 januari  
tussen 13.00 uur en 17.00 uur.  

Je kan per groep 5/6 en per groep 7/8 één of meerdere 
 gemengde teams opgeven.  

Een team bestaat uit een begeleider/ coach en  
minimaal 6 spelers (jongens en meisjes),  

inclusief de doelverdediger(s)/ wisselspeler(s).  
Dus, ben jij sportief en wil je wel eens lekker handballen 

in je kerstvakantie, geef je dan op met je team  
voor dit handbaltoernooi.  

Wie weet winnen jullie wel de super grote wisselbeker! 
 

Aanmelding 
Zorg ervoor dat je voor vrijdag 16 december een team 
hebt opgegeven via tremegschoolhandbal@gmail.com. 

Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier  
aanvragen: tremegschoolhandbal@gmail.com! 

 

Handbal, hoe moet dat dan? 
Hiernaast vind je de 10 belangrijkste regels.  

Lees ze even door. 
 Je hoeft niet alle regels te kennen om toch  

een leuke pot te kunnen handballen.  
 

Mascotte 
Het team met de leukste, mooiste, vetste, gaafste of  

grappigste mascotte krijgt een leuke attentie.  
 

Vragen? 
Heb je nog vragen of opmerkingen,  

dan horen we die graag.  
stuur een mailtje naar tremegschoolhandbal@gmail.com 

 

Sportieve groeten,  
Diane van Zeeland (06-20072464) 
Huub Verhoeven (06-29038513) 

Mark van den Heuvel (06-27508388) 
Willemiek van Loon (06-18063061) 

 

Handbal, een dynamische sport  
voor mensen met een passie! 

Basisscholen Gemert, Handel,  
Elsendorp, De Mortel 

HANDBALCLINIC 

Op dinsdag 22 november kregen de klassen van groep 
3 t/m 8 een handbalclinic, georganiseerd door HV 
Tremeg, als voorbereiding op het schoolhandbaltoer-
nooi en instuif die op 6 januari plaatsvinden.  
Wat waren de kinderen enthousiast en fanatiek! 

Meer foto’s vind je in het  
ouderportaal van Kleinerf. 

Op woensdag 21 december voeren groep 6 en groep 7 
van kindcentrum Kleinerf samen 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. 
Noteer de datum alvast in je agenda! 

 

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

 

Er wordt al flink gerepeteerd, het decor begint vorm  
te krijgen. De kinderen zijn op zoek naar allerlei  
attributen en kleding, nodig voor het verhaal. 
 

Kortom, laat je verrassen en kom op 21 december  
naar De Sprank! 

KERSTMUSICAL 
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