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Belangrijke data



Dinsdag 4 september: informatieavond voor de groepen 3 en 8
Vrijdag 7 september: studiedag voor het team: alle leerlingen vrij

Activiteiten
Schaatsprestatieritten
Het is nog een heel eind weg, maar hierbij alvast de informatie over het Basisschool
Schaatsfestijn, dat voorheen de Basisschool Prestatieritten heette. Als Korenaar doen we al
vanaf het begin mee, dus zijn we uiteraard weer van de partij bij deze traditionele
schaatswedstrijd. Het schaatsfestijn is dit jaar op vrijdag 16 november en alle kinderen van
groep 3 t/m 8 die zelfstandig kunnen schaatsen mogen deelnemen.
Als bijlage is de ouderbrief toegevoegd met daaronder het inschrijfstrookje. In deze brief
staat alle informatie over het evenement.
Als u uw kind wil laten meedoen, vult u dan strookje in en laat het, samen met de 2,50 voor
de medaille, afgeven bij de eigen leerkracht. De ondertekende strookjes moeten uiterlijk 24
oktober zijn ingeleverd.
(meneer Fons namens de Sportcommissie Korenaar)

Schaken op school
Deze week wordt de flyer van de schaaktraining uitgedeeld aan alle oudste kinderen.
Kinderen die graag willen schaken kunnen zich dan opgeven, zodat ze mee kunnen doen
met de schaaktraining op woensdagmiddag.
Meneer Mario Adriaans.

Ouderraad schooljaar 2018-2019
Volgend schooljaar zitten we eindelijk in één gebouw!
Wij als ouderraad van de Korenaar starten dit jaar al met één grote ouderraad.
Voorgaande jaren werkten we wel samen, maar vergaderden we nog apart.
Op woensdag 5 september hebben we onze eerste gezamenlijke vergadering.
We hebben weer zin in het organiseren van veel leuke activiteiten!
Heeft u vragen of opmerkingen betreffende activiteiten, dan kunt u op woensdag bij juf
Jaklien Koole groep V1/2c terecht. Zij is de activiteitencoördinator van onze school.

Waar zijn wij als school mee bezig
Herhaald bericht: Informatieavond groepen 3 en groepen 8
Op dinsdagavond 4 september vinden er informatieavonden plaats voor de groepen 3 en
de groepen 8. We hebben er voor gekozen om informatieavonden te houden voor deze
groepen omdat in deze groepen veel startactiviteiten plaatsvinden. Denk bij de groepen 3
vooral aan de start van het aanvankelijk lees- en schrijfproces, bij de groepen 8 aan de
adviesprocedure die belangrijk is bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.
De informatieavond voor de groepen 3 vindt plaats op de locatie Vitruviusweg, voor de
groepen 8 op de Elegaststraat. U krijgt (of heeft al gekregen) via de mail een uitnodiging voor
deze avond. De overige groepen hebben géén informatieavonden. Zij hebben
kennismakingsgesprekken.

Kennismakingsgesprekken
Tijdens deze kennismakingsgesprekken heeft u de mogelijkheid om belangrijke informatie
over uw kind(eren) te delen met de leerkracht(en).
Deze kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 20 en dinsdag 25
september. Voor deze kennismakingsgesprekken krijgt u de keuze om samen met uw kind
dit gesprek met de leerkracht(en) te voeren of zonder aanwezigheid van uw kind. Op de
jaarkalender kunt u zien voor welke groepen de kennismakingsgesprekken zijn.
Inschrijven kennismakingsgesprekken
Het inschrijven voor de kennismakingsgesprekken zal dit schooljaar digitaal
gebeuren.
 Binnenkort ontvangt u informatie hoe u in ParanasSys, ons administratieprogramma,
een voorkeur voor een tijd / tijden aan kunt geven.
 Omdat iedereen zal moeten wennen aan deze nieuwe manier van inschrijven zullen
we ook nog de mogelijkheid bieden om op papier in te schrijven, zoals u gewend
was.
 Echter mensen die digitaal inschrijven hebben een eerdere keuze hierin.
 Er zal ook een moment op een dinsdagochtend zijn dat u van een laptop op school
gebruik kunt maken om in te schrijven.

Nieuwbouw

Mei / juni 2018 Grondwerk en heipalen + voorbereidingen fundering

Juli / augustus 2018 fundering en grondwerk zoals afvoerleidingen. De bodemplaten en
gasbetonblokken voor de muren liggen klaar.

3 september 2018: EEN MIJLPAAL!! Alle geluksstenen van de kinderen van onze
school zijn in de fundering ingegraven.
Samen met 6 kinderen van onze school hebben we op de plattegrond van de school
bekeken wat de beste plek hiervoor is. Er is gekozen voor het middelpunt van de centrale
hal. Daarna zijn we naar de bouwplaats gegaan. We mochten voor deze ene keer op de
fundering van de toekomstige muren lopen. De speciekuip met al onze geluksstenen is
precies op de goede plek in de fundering gezet. De kinderen hebben geholpen met het
ingraven.
In de nieuwe school zal deze plek gemarkeerd gaan worden zodat we altijd weten waar de
geluksstenen met zoveel goede wensen en ideeën een plek voor de toekomst hebben
gekregen.

Externen

Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat
van Lumens
Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de
basisschool.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier
waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om
je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de
Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact
opnemen met een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en
maken we een plan op maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag
en werk je zo spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van
de thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Hacer Ural
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de pedagogisch
medewerker van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij.
Met vriendelijke groet,
Hacer Ural
Pedagogisch ondersteuner
06 30885642
h.ural@lumenswerkt.nl

Speelpraatgroep Lumens
In de bijlage vindt u een flyer over de opstart van een speelpraatgroep bij Lumens. Mocht u,
nadat u deze gelezen heeft, het iets vinden voor uw kind, neemt u dan contact op met één
van de interne begeleiders van de school. Zij kunnen u dan verder helpen.

