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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 25 januari 

BIJEENKOMST 
OVER  

GEDRAG VAN KINDEREN 
 

woensdag 18 januari 
18.30 uur 

DE SPRANK, De Mortel 
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MEGA  
CARNAVALSFEEST 

OP KLEINERF 
zie pagina 2  

van dit Blaaike 

Wie is ook alweer wie en bij wie 
kan ik terecht voor vragen? 

Op Kleinerf komen dagelijks ongeveer 145 kinderen die 
onder deskundige begeleiding van onze medewerkers  
samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. 
Ons team van pedagogisch medewerkers, onderwijs-
assistenten en leerkrachten draagt samen zorg voor deze 
begeleiding. Zij worden hierbij ondersteund door onze 
conciërge, administratieve kracht en vrijwilligers.  
 
Daarnaast hebben we interne begeleiding (IB-er) in huis, 
Steffie Verhoeven. Zij is verantwoordelijk voor de  
kwaliteitszorg op de locatie, is er wanneer medewerkers 
vragen hebben en sluit aan bij zorggesprekken met  
ouders.  
 
Verder hebben we ook een managementteam (MT). Dit 
team wordt gevormd door de kindcentrumleider Marlon 
van Asten en de adjunct-opvang Fiana Smits, ook onze IB-
er maakt deel uit van het MT. 
 
Uiteraard ben je als ouder voornamelijk in contact met de 
medewerker waarbij je kind in de groep zit.  
Zijn er kindcentrumbrede vragen, wil je verlof aanvragen 
of heb je tips voor ons als kindcentrum, dan ben je van 
harte welkom om binnen te lopen bij onze kindcentrum-
leider.  
 
Zijn er specifieke vragen rondom de opvang, neem dan 
gerust contact op met onze adjunct-opvang. 

Wil je graag een gezicht bij de namen die nu voorbij  
komen? Neem dan eens een kijkje op onze website. 

Daar is iedereen te vinden, samen met de contact-
gegevens.  
Samen dragen we zorg voor een fijne ontwikkel- en 

leeromgeving voor alle kinderen op Kleinerf.  

woensdag 1 februari 
STUDIEDAG TEAM KC KLEINERF 

De kinderen zijn die dag vrij. 
Peuterwerk is open. 

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/contact


** Vrijdag 17 februari  
vieren wij op Kleinerf  

weer een mega mooi  
carnavalsfeest ** 

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kinderen die het 

leuk vinden om een mooi optreden in elkaar te zetten 
voor deze carnavalsochtend.  

Wij hopen dat er ook klassen zijn die ons van een  
gezamenlijk optreden willen voorzien. 

 
De uiterlijke datum van inschrijving is  

woensdag 8 februari. 
Opgeven bij je eigen juf of meester. 

 
Nog een paar weekjes 
geduld… maar trek alvast 
je té gekke carnavalskleren  
uit de kast en kom samen  
met ons in carnavalssferen. 
 
Wij kijken er echt naar uit,  
wij hopen jullie ook! 
 
Ouderraad en Team Kleinerf. 

CARNAVAL OP KLEINERF 

We hebben er nu al zin in! 

 

Vanaf 18 januari:  
gratis proeflessen  

Jeugdtheaterschool Annatheater  
 

Voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken 
werd 17 jaar geleden Jeugdtheaterschool Annatheater 
opgericht. We bieden een gedegen lesprogramma waarin 
kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. 
 
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie  
gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte 
situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om 
toneel te spelen, je leert ook een heleboel. In de acteer-
lessen werk je aan je houding, stem en verbeelding. 
Je vermogen om samen te werken, te presenteren en je 
fantasie worden verbreed. 
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de 
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia  
Germano professionele acteerlessen. 
 
Vanaf woensdag 18 januari beginnen de cursussen weer 
en kunnen kinderen gratis een proefles volgen. De lessen 
worden op woensdagen en donderdagen gegeven. 

“Toneelles leert mij hoe ik in sommige situaties in het 
echte leven kan omgaan, hoe ik ermee anders om zou 
kunnen gaan dan ik voorheen deed.” (Eva, 16 jaar)  
 
Wil uw kind graag op toneelles bij Jeugdtheaterschool 
Annatheater maar kunt u geen contributie betalen?  
We hebben een speciaal potje voor gezinnen die het niet 
breed hebben, maar desondanks bij andere fondsen  
buiten de boot vallen. Dus mocht uw kind graag op  
toneelles maar is het cursusgeld voor u te hoog?  
Neem contact met ons op. 
 
Meer informatie:  
laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 
 
Voor lestijden en meer:  
annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 
 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.  
Telefoon: 0492-475255 
 
info@annatheater.nl; www.annatheater.nl 

JEUGDTHEATERSCHOOL 
ANNATHEATER 

VOORJAARSVAKANTIE 
zaterdag 18 februari  

tot en met  
zondag 26 februari 

Beste ouders en kinderen. 
 
De vormselvoorbereiding voor dit jaar is van start gegaan.  
Kinderen die hun communie hebben gedaan, kunnen nog 
aansluiten en op 9 juni 2023 hun vormsel van de  
hulpbisschop ontvangen.  
De voorbereiding vindt dit jaar in één groep voor de hele 
parochie plaats. 
Het vormsel zelf wordt toegediend in de kerk van Bakel. 
Willen kinderen alsnog deelnemen, dan kunnen zij zich 
melden bij het secretariaat op het emailadres  
administratie2@heiligewillibrordus.nl.  
Informatie kan worden opgevraagd bij diaken  
Frank van der Geld op telefoonnummer 0653943813. 

VORMSELVOORBEREIDING  
VAN START 

mailto:laviniagermano@annatheater.nl?subject=Informatie%20toneellessen
https://www.annatheater.nl/page/23/Jeugdtheaterschool.html
mailto:info@annatheater.nl
http://www.annatheater.nl
mailto:administratie2@heiligewillibrordus.nl




AANMELDINGSFORMULIER 
JEUGDKRULMIDDAG 2023 



BEWEGEN MET BEN BIZZIE 

Wietse@negen.nl 

hier 

hier 

mailto:wietse@negen.nl?subject=Informatie%20Beweeguurtje%20Kleinerf
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306437/ben-bizzie-beweeguurtje-klas-3-tm-5
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/306486/ben-bizzie-beweeguurtje-klas-6-tm-8

