
 
  

 
Nr. 03 maandag 10 september 2018   

Belangrijke data  

  

 Donderdag 13 september: 20.00 uur MR vergadering 

 Dinsdag 18 september: 8.45-10.00 uur Koffieochtend Locatie Elegaststraat. Thema 

Nieuwbouw  

 

 
 

Activiteiten 
 
 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Na de herfstvakantie starten we weer 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Kennismakingsgesprekken 
Dit bericht is al eerder naar alle ouder(s), verzorger(s) verstuurd via de mail. 

 

 Beste ouder(s)/verszorger(s),  
 
Zoals we eerder hebben aangekondigd verandert de opzet van de rapport- en 
kennismakingsgesprekken dit schooljaar. Wat tevens verandert, is de wijze van 
inschrijving. Voorheen kon dit enkel door inschrijving op papier in de hal van de 
school. Nu kunt u eenvoudig online een afspraak plannen.  
 
Dit gaat via de website www.schoolgesprek.nl. U ontvangt morgen vanaf deze site 
een mail van ons met uw inlog en wachtwoord. In twee simpele stappen kiest u de tijd 
die u schikt voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren).  
Heeft u de mail niet ontvangen kijk dan eerst even in uw spam-map of de postvakken 
'onbelangrijke-' en/of 'ongewenste mail' omdat sommige ontvangers onze mail 
abusievelijk als spam beschouwen.  
 
- De inschrijving start vrijdagmiddag 7 september om 15.00 uur.  
- Online inschrijven kan t/m zondag 16 september.  
- De gesprekken vinden plaats op donderdag 20 september en/of dinsdag 25 
september. 



- Wilt u hulp bij het plannen? Op maandag 10 september staat er een laptop in de hal 
van de school en kan een collega u assisteren. Neem dan wel uw inlognaam en 
wachtwoord mee.  
- Als overgang is er de mogelijkheid om op maandag 17 september in de hal van de 
school nog op papier in te schrijven. Houd er rekening mee dat er dan niet zo veel 
tijden meer vrij zijn.  
- Leerkrachten kunnen vanaf 18 september contact met u opnemen als u op geen 
van bovenstaande manieren heeft ingeschreven.  
 
 
Let op: Verschillende ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 hebben dit 
schooljaar al een kennismakingsgesprek gehad. Zij hoeven niet in te schrijven voor 
deze gesprekken. De groepen krijgen echter wel een toegangscode zodat ouders die 
nog geen gesprek hebben gehad maar dit nog wel wensen kunnen inschrijven voor 
dinsdagavond 25 september.  

 
 

De school-app en wachtwoord ‘klassenboek’ 
 
De Korenaar heeft een eigen app. Deze kunt u vinden in de app-
store of google-store als u zoekt op ‘De Korenaar’. 
 
Vanwege de privacywetgeving is het onderdeel ‘klasseboek’, 
waar leerkrachten verslagen en foto’s plaatsen van leuke 
activiteiten in de klas achter een wachtwoord geplaatst. Dit 
wachtwoord werkt pas nadat de app een nieuwe update heeft 
gekregen in de appstores. Zodra deze update is gedaan ontvangt 
u van ons het wachtwoord voor dit onderdeel. 
 

Alle andere onderdelen, zoals ‘nieuws’, ‘vrijde dagen’, ’ziekmelden’ en ‘korenaarbulletin’ 
werken al wél en daarvoor is géén wachtwoord vereist. 
Wij bevelen alle ouders van harte aan om de app te downloaden omdat er veel informatie 
van de school op gedeeld wordt. De app werkt op alle android en apple telefoons en tablets. 
 
 
 

Kinderboekenweek  
 

 

Binnenkort start de landelijke campagne kinderboekenweek weer, maar zoals u inmiddels 
van ons gewend bent, starten wij al eerder. Volgende week maandag, 17 september, wordt 
om 8.30 uur de kinderboekenweek met als thema ‘Vriendschap – Kom erbij!’ geopend op 
beide locaties op het schoolplein. Gedurende 4 weken gaan de kinderen lezen, werken en 
spelen over vriendschappen, een prachtig onderwerp. Donderdagavond 11 oktober wordt het 
thema afgesloten, waarbij iedereen welkom is. Alle kinderen, papa’s en mama’s, broertjes en 
zusjes, opa’s en oma’s, etc mogen komen kijken naar presentaties in alle groepen. Ook de 
Boekenberg zal weer aanwezig zijn met leuke aanbiedingsboeken. Noteert u deze datum 
alvast in uw agenda? Verdere informatie volgt in volgende korenaarbulletins. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQosiT9a_dAhUwMuwKHdKpCskQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bibliotheekhilversum.nl/actueel/agenda/kbw18.html&psig=AOvVaw0oZFlzTCRsux4okPFJub9E&ust=1536650965375848


Nieuwbouw 
 
Op dinsdag 18 september krijgt u tijdens de 
koffie ochtend informatie over onze nieuwe 
school.  
Op de bouwplaats aan de Gerretsonlaan 
wordt de begane grond als steeds 
duidelijker zichtbaar.  
Op de studiedag van vrijdag 7 september jl. 
heeft het team nagedacht en met elkaar 
gesproken over de inrichting van de 
algemene ruimtes, de keuken, de 
leerpleinen etc. etc.  
 
Tijdens de koffieochtend van dinsdag 18 
september krijgt u van juf Judith o.a. 
informatie over: 

 De buiten- en binnenkant van de 
nieuwe school door middel van een 
presentatie op het digibord 

 De planning van het bouwproces 

 Betrokkenheid van kinderen en 
ouders bij het bouwproces  

En er is natuurlijk ruimte om vragen te 
stellen.  

 
 
 

Externen  
 


