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voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 
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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. 

Woensdag 18 januari heeft de infoavond op Kleinerf plaatsgevonden. 
We vinden het als team ontzettend fijn dat zoveel ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep 
om te komen. De avond werd ingeleid door Marlon, onze kindcentrumleider, met de uitnodiging 

om opnieuw vanuit respect in verbinding te zijn, om te zien naar elkaar en samen de  
verantwoordelijkheid te dragen voor een gemeenschap waarbinnen iedereen kan floreren.  
Dit vanuit de overtuiging dat ieder van ons 100% OK is en dat ‘t het gedrag is dat we bespreek-
baar maken en samen bijsturen. 
 

Vervolgens heeft Henk de Visser van Fides, de grondlegger van het pedagogisch fundament op 

Kleinerf, ons meegenomen in heel herkenbare situaties en de uitnodiging gedaan om samen als 
een grote groep cheerleader te zijn voor onze kinderen. Via de volgende link kun je het filmpje 
over het effect van positief cheerleaderen (nogmaals) bekijken. (76) Invloed van positiviteit | 

Het beste brein van Nederland - YouTube 

INFOAVOND MET GEWELDIGE OPKOMST 

Steffie heeft vanuit haar rol als intern begeleider de 
zorgstructuur en onze gedragsladder kort toegelicht 
waarna Marieke Lakwijk van CJG en Martijn Stevens, 
de nieuwe wijkagent, zich hebben voorgesteld.  
Opvoeden, opvangen en onderwijzen kunnen we  
simpelweg niet alleen, we hebben elkaar ontzettend 
hard nodig. 
 

Aan het eind van de avond was er gelegenheid om  
onder het genot van een kop koffie of thee nog even na 
te praten.  
Van diverse ouders hebben we het signaal gekregen om 
hier een vervolg aan te geven. Als team zijn we hier 
zoekende in.  
De oproep aan ouders die hier graag over mee willen 
denken, om zich hiervoor te melden bij onze  
kindcentrumleider Marlon van Asten: 
marlon.vanasten@stichtinggoo.nl.  
 

Laten we samen verkennen hoe we aanbod en behoefte 
op elkaar af kunnen stemmen. 
Nogmaals dank voor de aanwezigheid en de openheid. 
Wordt vervolgd.  
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** 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! 

KINDERRAAD KLEINERF 

VOORJAARSVAKANTIE 
zaterdag 18 februari  

tot en met  
zondag 26 februari 

De kinderraad van Kleinerf vergadert op 
maandag 27 februari,  
onder schooltijd.  
Begeleiding door kindcentrumleider 
Marlon van Asten. 

Altijd al eens in de schijnwerpers willen staan?  
Doe mee met “Anna Open 2023”! 

Een creatieve middag vol amusement verzorgd door getalen-
teerde kinderen/jongeren van 8 tot 21 jaar uit Helmond en  
omstreken. Anna Open komt terug in het Annatheater.  
 
Het vroegere “AnnaPodium” nam in januari 2009 voor het 
eerst plaats en was een overdonderend succes met meer dan 
100 deelnemers en maar liefst twee keer een volle zaal! Dit 
jaar staat Anna Open in het teken van 20 jaar Annatheater.  
 
Zang, dans, cabaret, maar ook een sublieme slagwerkgroep of 
een epische jongleur, kortom: alles wat op een podium thuis 
hoort om het publiek uitermate te vermaken is van harte  
welkom. Met die reden moedigen wij iedereen met creatief 
talent aan om zich in te schrijven en zo zichzelf én het publiek 
een onvergetelijke middag te verzorgen. 
 
Als je meedoet heb je de mogelijkheid om vóór het optreden 
gecoacht te worden en in de maand juni gratis workshops te 
volgen! 
 

Info, data en tijden: 
- Anna Open zondag 9 juli 2023 (15:00) 
- leeftijd deelnemers: 8-21 jaar 
- maximaal 10 minuten per act 
- gratis workshops in de maand juni 
- gratis coaching sessies tussen 26 juni en 7 juli 
- generale repetitie zaterdag 8 juli 2023 (middag) 
- onkostenvergoeding mogelijk voor deelnemers 
- inschrijven t/m 21 april 2023 

Inschrijfformulier: https://forms.gle/cm2dnS4dx51HfXKa8 
 
Website: www.annatheater.nl  
Mail voor vragen of interesse naar annaopen@annatheater.nl 

ANNATHEATER 
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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: 
telefoon nummer 0653943813. 

VORMSELVOORBEREIDING  
VAN START 

Op vrijdag 27 januari brengen de kinderen van groep 1 tot en 
met groep 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. 
Naar aanleiding van het rapport zullen gesprekken worden 
gepland. Om daarvoor in te schrijven ontvang je als ouder(s) 
een uitnodiging via mail. 
Deze rapportgesprekken vinden plaats vanaf 30 januari. 

RAPPORTEN  

‘t volgende Blaaike verschijnt  
op woensdag 1 februari 

 

Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

TEAM KC KLEINERF 
woensdag 1 februari 

De kinderen zijn die dag vrij. 
Peuterwerk is open. 

ACTUEEL THEMA ONDERBOUW  
RIDDERS & KASTELEN 

Mijn naam is Marjon van Gog en ik ben sinds 1985 werkzaam 
in het basisonderwijs. Na 35 jaar in Milheeze, mijn geboorte-
dorp, te hebben gewerkt ging ik in 2020, precies een week 
voor de 1e lockdown, in de vervangerspool werken. Tot aan 
de zomervakantie werd mijn thuisschool Kleinerf. Een thuis-
school is een school waar ik werk op de dagen dat ik niemand 
op een andere school hoef te vervangen. Ik kom dus op alle 
scholen van Stichting GOO. En nu ben ik opnieuw verbonden 
aan Kleinerf.  
Als ik ergens inval en me voorstel aan de kinderen, vertel ik 
dat ik met mijn hond Terry en mijn twee kippen Tok en Tok in 
Milheeze woon. Ja, ik ben ook die persoon die tegen de hond 
zegt: "Ik kom zo terug", en dan pas na het werk thuis 
komt.  Mijn zoon Terrence woont met zijn vriendin in Boekel. 
Mijn dochter Mercedes woont met haar man en dochter  
Milana in Bakel. Dus ik mag me nu sinds 5 jaar oma noemen. 
Milana zit nu in groep 1-2. En dus kan het voorkomen dat ik 
mijn eigen kleinkind in de klas heb zitten. Dat vinden we alle 
twee heel leuk. 
Naast mijn familie en vrienden heb ik veel hobby's, bijvoor-
beeld: dansen, fietsen, wandelen, sporten, reizen en schilderen. 

EVEN VOORSTELLEN 
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