
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 14  14 december 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. 

 

KERSTVAKANTIE 
24 december 2022 tot en met 8 januari 2023 

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 21 december 

 

Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

KERSTMUSICAL 

KLEINERF KERSTVIERING 
donderdag 22 december   

17.00 uur - 19.00 uur 
 

De school is uit om 12.30 uur.  
 

 
Tijdens de kerstviering  
is er een kerstmaaltijd  
voor de kinderen  
en voeren  
de groepen 6 en 7  
de kerstmusical uit. 
 
Voor details: 
zie bladzijde 3  
van dit Blaaike! 

Op woensdag 21 december voeren groep 6 en groep 7 
van kindcentrum Kleinerf  

samen een kerstmusical uit:  

De Sneeuwkoningin  

De gebroken spiegel van Sneeuwwitje... 

Op 19 december vergadert de Kinderraad van kind-
centrum Kleinerf. Begeleid door de kindcentrumleider. 

KINDERRAAD KLEINERF 

De oorspronkelijke tekst van De Sneeuwkoningin is ge-
schreven door de wereldberoemde Deense schrijver 
Hans Christian Andersen, 1805-1875. het verscheen 
in 1844. Het verhaal is diverse malen verfilmd en er 
zijn verschillende boeken uitgebracht over De Sneeuw-
koningin; de latere versies zijn zeer uiteenlopend van 
vorm en inhoud. Het oorspronkelijke verhaal is een 
sprookje in 7 geschiedenissen, die ook in de musical 
passend worden geënsceneerd.  
 
De Sneeuwkoningin is een verhaal over wat er gebeurde 
nadat de Spiegel van Sneeuwwitje in duizenden  
stukken kapot viel.  
 

Lees meer op pagina 3 van dit Blaaike! 

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/


KERSTMUSICAL 
uitvoering door  

groepen 6 en 7  
van Kleinerf 

 
woensdag 21 december 

19.00 uur 
 

Theater De Sprank, De Mortel 
gratis toegang voor iedereen 



KERSTMUSICAL  
KINDCENTRUM KLEINERF 2022 

 
De oorspronkelijke tekst van ‘De 
Sneeuwkoningin’ is geschreven door de 
wereldberoemde Deense schrijver Hans 
Christian Andersen, 1805-1875. De mu-
sicalbewerking van Cees West kent een 
aantal personages, die in het bestaande 
verhaal voorkomen. Hieraan is een 
groot aantal rollen toegevoegd, waar-
door dit prachtige verhaal voor alle leef-
tijden toegankelijk is geworden. 
 
In een Scandinavisch land wonen Kay 
en zijn vriendinnetje Gerda. Zij wonen 

daar in alle vrede en stilte tot de dag dat er iets heel  
ingrijpends gebeurt. Dit heeft alles te maken met de  
beroemde spiegel uit het sprookje van Sneeuwwitje. 
Nooit heeft het verhaal verteld, wat er uiteindelijk met de  
magische spiegel is gebeurd. Tot nu dan... 

DE SNEEUWKONINGIN 

Deze werd stukgeslagen in duizend stukjes om te  
voorkomen dat er ooit nog iemand in de verleiding zou  
komen om erin te kijken. Op raadselachtige wijze komen 
brokstukken in het dorpje van Kay en Gerda terecht.  

 
Tijdens het opvegen hiervan 
krijgt Kay een splinter in zijn 
oog. Zijn vriendelijke gedrag 
verandert radicaal en even later 
verschijnt de Sneeuwkoningin. 
Zij neemt Kay mee naar haar 
ijspaleis.  
 
Iedereen in het dorp is in rep en 
roer.  

De burgemeester besluit tot een zoekactie.  
Onderweg naar het hoge Noorden beleeft de zoekploeg 
allerlei avonturen en ontmoet ze vreemde figuren. 

Op spectaculaire wijze komt het gezelschap in het  
ijspaleis terecht, waar ze Kay bevrijden. En dan gaan ze 
snel terug naar huis… om Kerstmis te vieren!  

Op donderdag 22 december is de kerstviering. De 
kinderen worden op het kindcentrum verwacht tussen 
16.50 en 17.00 uur. Deze gezellige avond duurt tot 
19.00 uur.  
Alle kinderen zijn deze dag om  
12.30 uur vrij! 
 
Kinderen die de kerstmusical uitvoeren worden om 
16.00 uur verwacht. 
De kinderen mogen allemaal in leuke feestkleding 
naar school komen. 
 
We gaan een heerlijk kerstdiner nuttigen en de kerst-
musical wordt opgevoerd. De kinderen mogen zelf 
wat kleine gerechtjes maken thuis, graag 10 stuks per 
persoon. Dit kan een warm of koud gerechtje zijn, 
bijvoorbeeld: wraprolletjes, gehaktballetjes, fruit-

salade, worstjes in 
bladerdeeg, gevulde 
eitjes, fruitprikker-
tjes, (eier-)salade op 
toastje, kleine  
pizza’s, toetje, enz.  
Maar ook zelf iets 
lekkers verzinnen 
mag! 

 
In iedere klas komt een lijst te hangen, waar je op in 
kan vullen wat je gaat maken, zodat niet iedereen  
hetzelfde gerecht maakt. Als je twijfelt, dan kan er 
altijd advies worden gevraagd aan de leerkracht.  
Vergeet dit dus niet in te vullen! 
 
De koude gerechten 
worden donderdag 
22 december in de 
ochtend meege-
bracht. Deze  
kunnen tot 9.30 uur 
in De Sprank wor-
den afgegeven. 
 
De warme gerechten worden diezelfde avond om 
16.50 uur warm mee naar school gebracht. 
De schalen mogen worden voorzien van naam van het 
kind, of wergwerp zijn.  
De schalen worden op de tribunetrap gezet na afloop, 
ouders kunnen deze pakken om 19.00 uur. 

 
Alle kinderen mogen 
donderdagochtend 
bord, beker en bestek 
mee naar school nemen! 
 
Dat wordt smullen! 

KLEINERF KERSTVIERING 

bord, beker en 
bestek 

meebrengen! 

Hans Christian 
Andersen 



Op vrijdag 6 januari 2023 vindt in de Gemertse 
sporthal Molenbroek een schoolhandbaltoernooi 
plaats, tussen 13.00 uur en 17.00 uur. 
Voor spelers uit groep 5 tot en met 8. 
Je kan per groep 5/6 en per groep 7/8 één of meerdere 
gemengde teams opgeven.  
 
Dus, ben jij sportief en wil je wel eens lekker hand-
ballen in je kerstvakantie, geef je dan op met je team  
voor dit handbaltoernooi.  
Zorg ervoor dat je voor vrijdag 16 december een 
team hebt opgegeven via tremegschoolhand-
bal@gmail.com. Gebruik hiervoor het aanmeldings-
formulier (vraag ernaar op school). 
 
Vragen of opmerkingen:  
tremegschoolhandbal@gmail.com 
 
Of bel naar een van onderstaande telefoonnummers: 

 
Diane van Zeeland  
(06-20072464), 
 
Huub Verhoeven  
(06-29038513) 
 
Mark van den Heuvel  

(06-27508388) 

 

Willemiek van Loon  

(06-18063061) 

HERHALING 

SCHOOLHANDBALTOERNOOI    

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.  
 
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!!! 
Voor vragen of opmerkingen?  
tremegschoolhandbal@gmail.com  

 
Of bel naar een van onderstaande telefoonnummers: 
Diane van Zeeland (06-20072464),  
Huub Verhoeven (06-29038513), 
Mark van den Heuvel (06-27508388),  

Willemiek van Loon (06-18063061). 

STUDIEDAG TEAM 

Studiedag 6 december  
 
Een aantal belangrijke speerpunten vanuit ons jaarplan 
zijn deze dag aan bod gekomen. We zijn gestart met  
sociaal-emotionele ontwikkeling gekoppeld aan FIDES. 
We hebben uitgebreid gesproken over de wijze waarop 
wij op ons kindcentrum Fides onder de aandacht willen 
brengen en houden. 
 
Vervolgens hebben we met behulp van de gedragsladder 
gekeken hoe we op locatie handelen bij ongewenst  
gedrag en hebben we als team besproken welke  
gedragsregels we hanteren op onze locatie.  
Op 18 januari staat een algemene ouderavond ingepland 
waar we ouders actief gaan betrekken bij dit onderwerp. 
Dit alles vertalen we in een plan ten aanzien van sociaal-
emotionele ontwikkeling.  
 
Ook OOL, Onderzoekend en Ontwerpend Leren, stond 
op de agenda. We hebben voor OOL gekozen omdat we 
het belangrijk vinden dat de kinderen vanuit hun eigen 
interesse en nieuwsgierigheid kunnen leren, gekoppeld 
aan de zaakvakken en maatschappelijke thema’s. 
We hebben ervaringen uitgewisseld en een eerste aanzet 
gemaakt voor de invulling van ons onderwijsplan OOL.  
 
Als laatste punt zijn we verdergegaan met de visie van 
Kleinerf.   
Met behulp van de visiekit hebben we gekeken naar de 
volgende stellingen: 
• Leren gebeurt het best …. 
• Evaluatie (hoe kijk je terug op het leerproces) is... 
• De meest waardevolle kennis … 
Dit resulteerde in een aangescherpte versie zoals deze er 
nu ligt op kindcentrum Kleinerf. Deze wordt  
meegenomen in het Kindcentrumplan waarmee onze 
kindcentrumleider in samenwerking met het team volop 
aan de slag is. 
 
We kijken terug op een inhoudelijke dag waar we als 
team weer een mooie stap hebben gezet in het samen 
verantwoordelijk zijn voor kwalitatieve opvang en  
onderwijs voor al onze kinderen.   

HANDBAL INSTUIF 6 JANUARI 
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