
 
  

 
Nr. 04 maandag 17 september 2018   

Belangrijke data  

 Maandag 17 september: Start kinderboekenweek 

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

 Donderdag 20 september: Kennismakingsgesprekken 

 Vrijdag 21 september: Vrije dag voor de groepen 1-2 

 Dinsdag 25 september: Tafeldiplomadag 

 Dinsdag 25 september: Kennismakingsgesprekken 
 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Kennismakingsgesprekken 
 

-    U praat, wij luisteren  - 
 
Binnenkort is het eerste startgesprek, het 
kennismakingsgesprek met de leerkracht waarin we 
vooral van u en/of uw kind willen horen wat belangrijk 
is om te weten.  
 
 
Formulier 
We hebben met het team een formulier gemaakt wat kan helpen bij het gesprek. Op dit 
formulier tips waarover het gesprek kan gaan. U ontvangt het bij dit bulletin en vindt het in de 
app. Het is niet onze vraag om het formulier helemaal in te vullen, maar het is bedoeld als 
voorbereiding op en als praatwijzer bij het gesprek. 
 
Kind bij het gesprek 
Het kan dat u gebruik wil maken van de mogelijkheid om uw kind(eren) mee te nemen naar 
het gesprek. Houd er rekening mee dat wanneer er andere kinderen van uw gezin, die bij 
ons om school zitten, meekomen en even moeten wachten dat dit in de hal kan of even op 
het plein. Voor alle duidelijkheid: hier is geen toezicht of opvang voor geregeld door de 
school. 

 

  



Kinderen veilig naar school - Parkeersituatie Vitruviusweg 
 
We willen beginnen met een groot compliment.  
 
Bijna alle ouders, verzorgers die hun kind(eren) met de 
auto naar school brengen, parkeren op het kerkplein of 
elders in de wijk. Fantastisch!!! 
 
Voor de veiligheid van uw kind(eren) verzoeken wij u 
nogmaals om de volgende parkeerregels in acht te 
nemen.   
 
Regels parkeren:  

 Niet parkeren in de bocht bij de Van Zinnicqstraat. Dit 
maakt het zeer onoverzichtelijk voor de overstekende 
voetgangers 

 Rijd het laatste stuk van de Vitruviusweg naar de school niet in, om te voorkomen dat u klem 
komt te staan in het doodlopende stuk van de Vitruviusweg voor de school. 

 Parkeervakken voor de school zijn alleen bestemd voor de bewoners aan de Vitruviusweg 
en personeel van de Korenaar 

 Parkeren voor de school, dus voor het vak NP is alleen  toegestaan voor taxi- en 
busdiensten en eventueel voor bedrijven die op school werken 

 
Alleen afzetten 

 Wilt u uw kind alleen afzetten, parkeer dan toch even uw auto 
op het kerkplein of elders in de wijk. Dit voorkomt zeer gevaarlijke 
situaties met het achteruitrijden / keren op de doodlopende 
Vitruviusweg 

 Komt u uw kind ophalen, parkeer dan even uw auto op het 
kerkplein of elders in de wijk en spreek af dat uw kind daar naar 
toe komt als u niet wilt uitstappen 
 

Als we hier allemaal aan mee werken, dan moet het zeker een veel veiligere situatie 
opleveren. 
 
Wilt u deze informatie ook doorgeven aan diegene die uw kind(eren) komt brengen en 
ophalen! 
 
Helaas merken we dat onze herhaalde oproepen in Korenaarbulletins tot het niet inrijden of 
parkeren in het doodlopende stuk voor de school, niet altijd in acht worden genomen.  
Dit levert gevaarlijke situaties voor de kinderen op en irritaties bij de bewoners.  
Worden ouders, verzorgers op dit niet gewenste gedrag aangesproken door teamleden, dan 
merken we dat het weer een tijdje goed gaat. Dit aanspreken zou eigenlijk niet nodig moeten 
zijn.  
 
Daarom een dringende oproep aan u om veilig te parkeren 
En nogmaals een compliment aan de grote groep ouders die dit altijd al doen  
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Activiteiten 
 
Tafeldiplomadag 
De eerste tafeldiplomadag van dit schooljaar staat gepland op dinsdag 25 september.  
Alle kinderen gaan in de groep, maar vooral ook thuis, weer flink oefenen. Volgende week 
dinsdag kunnen ze dan laten zien of ze een diploma hebben verdiend. 
De data van de tafeldiploma-dagen staan vermeld op de kalender. 
 
We hebben 5 verschillende tafeldiploma’s die oplopen in moeilijkheidsgraad.  
 
Tafeldiploma A: de tafels van 0 – 1 – 2 – 4 – 5 en 10  
(Bijv. 3 x 4 =, 8 x 10 =, enz.)  
 
Tafeldiploma B: de tafels van 0 t/m 10  
(Bijv. 5 x 4 =, 6 x 8 =, 9 x 9 =, enz.)  
 
Tafeldiploma C: deeltafels van 0 t/m 10  
(Bijv. 12 : 4 =, 64 : 8 =, 42 : 6 =, enz.)  
 
Tafeldiploma D: deeltafels van 0 t/m 10 met rest  
(Bijv. 14 : 4 = … rest …., 68 : 8 = … rest …., 45 : 6 = … rest …., enz.)  
 
Tafeldiploma E: alle voorgaande diploma’s + tafel van 12,5 en 25 
 

 
Het is van groot belang dat de kinderen de tafels memoriseren. Dit betekent dat je niet ieder 
sommetje, zoals 6x9, telkens hoeft uit te rekenen, maar dat de uitkomst 54 direct uit het 
geheugen op te halen is. Dit vereist veel oefening, maar ook de sommen vaak zien zodat het 
geheugen ze als één geheel gaat zien. In het geheugen staat dan 6x9=54. 
Je hebt de tafels namelijk heel vaak nodig bij veel andere rekenonderdelen, denk aan 
cijferen, procenten, breuken, enz. 
Tafels moet je dan ook steeds blijven oefenen en niet, nadat je een diploma hebt gehaald, 
stoppen met oefenen. We oefenen dit immers om het rekenen van ieder kind beter te maken. 
Het diploma wat je dan ook kunt halen is een leuke bijkomstigheid. 
 
 

Herhaald bericht: 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.  
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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. 

 
 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Na de herfstvakantie 

 

 

Nieuwbouw 
 
In de afgelopen week is de ondervloer gestort en aan het drogen. In de vloer van de gymzaal 
is de fundering voor de toestellen en zijn de bodemputten voor de palen aangebracht en nu 
nog zichtbaar.  
Goedgeschoend / mét bouwhelm gaan meneer Raymond en juf Berdi iedere vrijdagmiddag 
naar het bouwterrein van onze nieuwe school. Samen met hoofduitvoerder Frank bekijken en 
bespreken zij de werkzaamheden en de planning.  
Tot heden verloopt alles naar wens.  
Komende week wordt gestart met het lijmen van de (binnen)muren. 

 



 
 

Meubilair te koop 
Zoals u weet gaan we op het einde van dit schooljaar verhuizen naar het nieuwe 
schoolgebouw. We beginnen al met opruimen. We hebben een aantal kasten en tafeltjes en 
stoeltjes over die we niet mee gaan nemen naar het nieuwe gebouw. 
We vinden het echter ook zonde om ze weg te gooien. Tegen een kleine betaling zijn de 
kasten en tafeltjes en stoeltjes de komende 2 weken te koop (zie foto’s).  
 

 
 
 

 Een kast mag weg voor 10 euro en één setje (tafeltje en stoeltje) voor 5 euro 

 Het meubilair staat op locatie Elegaststraat  
 Op dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag kunt u van 8.30-9.00 en van 14.30-15.00 

(woensdag 12.00-12.30) om samen met meneer Mario het meubilair te bekijken en 
eventueel kopen. 

 Waarbij geldt: meteen contant betalen en dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag 
het meubilair dat u gekocht heeft ophalen.  

 
 
 
 

Externen  
 
Schrijf je nu in voor Madurodam Marathon 7 
oktober 2018!  
Tienduizenden mensen rennen jaarlijks een 
marathon door steden als Amsterdam en 
Rotterdam. Droom jij er ook van om een sportieve 
prestatie van formaat neer te zetten in een 
wereldstad? Schrijf je dan nu in voor de 
Madurodam Marathon. De enige stadsmarathon 
zonder drempels: ieder kind kan meedoen, ieder 
kind wint! 



Madurodam Marathon: de stadsmarathon waar ieder kind wint! 

Op zondag 7 oktober organiseert Madurodam samen met de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind (NSGK) een stadsmarathon waar ieder kind, met of zonder handicap, 
aan mee kan doen. En waar iedereen een sportprestatie van formaat kan neerzetten, voor 
zichzelf én een ander. Samen halen we geld op voor het project ‘Samen naar School' van 
NSGK. Jaarlijks zijn er namelijk ruim 10.000 kinderen die geen onderwijs krijgen, omdat ze 
niet naar school kunnen. Meedoen aan de Madurodam Marathon betekent dat ieder kind 
wint!   

Iedereen kan meedoen aan de Madurodam Marathon 

Voor meer informatie:  https://www.madurodammarathon.nl/ 
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