
KOPIJ  

voor ‘t Blaaike 
vóór zondag 18.00 u. 

Jaargang 40 nummer 19  1 februari 2023 

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 8 februari 

 

Nieuwe kopij altijd vóór zondagavond 18.00 uur! 

MEGA CARNAVALSOPTREDENS 
in ‘t weekske veuraf 

 

We hebben er nu al zin in! 

 
Aangezien er zich heel veel kinderen aanmelden om 
op te treden tijdens de carnavalsviering, pakken we 
het dit schooljaar iets anders aan.  
 
Van maandag 13 februari tot en met donderdag 16 
februari komt heel Kleinerf in de ochtend samen bij 
de tribunetrap. Zo kunnen alle kinderen die willen één 
keer optreden in de week 
veuraf aan carnaval..  
 
Zo houden we op vrijdag  
genoeg tijd over om te  
hossen en te feesten in de  
zaal. Op vrijdag zijn er dan  
nog sowieso groepsoptredens en  
een optreden van “Ready2dance”.  
 
Opgeven kan nog  
tot en met 8 februari 
bij de eigen leerkracht.  
 

We gaan er een gezellige carnavalsweek van maken 
met z'n allen!  

 

Ouderraad en Team Kleinerf. 

CARNAVAL OP KLEINERF 

VOORJAARSVAKANTIE 
zaterdag 18 februari  

tot en met  
zondag 26 februari 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 

VOORLEZEN MAAKT JE LEUKER 
Deze week vinden de Nationale Voorleesdagen plaats; 
het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 
Met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. 

Voorlezen is bovendien goed 
voor de ontwikkeling.  
Daarom leest driekwart van 
de ouders met kinderen tot 
zes jaar dagelijks voor. 

Centraal staat de Prenten-
boek Top 10, de leukste 
voorleesboeken gekozen 
door een deskundig comité.  
 
Eén titel wordt verkozen tot 
Prentenboek van het Jaar.  
 
In 2023 is dat Maximiliaan  
Modderman geeft een feestje. 

Na het rapport afgelopen 
week, worden de  
resultaten van Leerling 
in Beeld op donderdag 
16 februari mee naar 
huis gegeven: CITO-
gegevens van onder 
meer de vakken rekenen, 
begrijpend lezen en 
spelling. 

LEERLING IN BEELD 

mailto:kleinerf.blaaike@stichtinggoo.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20volgende%20uitgave%20van%20't%20Blaaike
https://www.kleinerf.nl/maandkalender/6632/Maandkalender-Jaarkalender-schooljaar-2019---2020
https://ouders.basisonline.nl/
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

