
 
  

 
Nr. 05 maandag 24 september 2018   

Belangrijke data  

 Dinsdag 25 september: Tafeldiplomadag (zie hieronder) 

 Dinsdag 25 september: Kennismakingsgesprekken 

 
 

Activiteiten 
 
Kinderboekenweek 2018 
Vorige week is op feestelijke wijze de kinderboekenweek 
geopend op onze school. Na een openingswoordje werd 
het lint van de vriendschapsboog doorgeknipt en gingen 
alle kinderen, ouders, juffen en meesters onder de boog 
door de school binnen. Vervolgens wachtte er binnen 
ware kinder-champagne om te proosten op vriendschap. 

 
 
 
 

 
 

Schaatsprestatieritten 
Nog enkele weken en dan moeten we onze deelnemers voor het Basisschool Schaatsfestijn 
doorgeven. Als Korenaar doen we al vanaf het begin mee,  dus zijn we uiteraard weer van 
de partij bij dit gezellige schaatsevenement. Het schaatsfestijn is 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 alle informatie 
en het inschrijfstrookje 
Als u uw kind wil laten meedoen, vult u het 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) 



 
Herhaald bericht: Tafeldiplomadag 
De eerste tafeldiplomadag van dit schooljaar staat gepland op dinsdag 25 september, 
morgen dus.  
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 tafeldiplomadagen 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. 

 
 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag …. Na de herfstvakantie start het voorleeshalfuurtje weer. 

 
 

 
 
 
 
 



Waar zijn wij als school mee bezig 
 
 

Nieuwbouw 
 
Met de grote kraan worden alle kalkstenen die klaar liggen naar de juiste plek van het 
schoolgebouw gebracht.  
Met witte bakstenen zijn de contouren van alle ruimtes op de begande grond zichtbaar. De 
kalkstenen worden op elkaar gelijmd en langzaam maar zeker worden de muren zichtbaar.  
Het grondwerk van de gymzaal is intussen ook klaar, het beton zal ook daar gestort gaan 
worden.  
 

 



 
 

Externen  
 

 
De organisatie ‘Uniek sporten’ organiseert en bevordert sporten 
voor validen en minder validen. 
Binnenkort organiseren zij twee evenementen:  

 5KM4ALL – dé 5km run voor iedereen – zaterdag 13 
oktober 19.30 uur – Mathildelaan. 

 Uniek sporten dag – clinics van aangepaste sporten – 29 
september – 13.00-16.00 uur – 18 septemberplein. 
 
In de bijlage van dit Korenaarbulletin een scan van de flyer van 
beide evenementen. 

(Sportcommissie De Korenaar) 
 
 
 
Leuke tips! 
 
Bij tankstation TOTAL is weer de 
spaaractie voor kinderboeken gestart! 
 
Als bijlage de activiteitenflyer van 
kinderboekenwinkel De Boekenberg met al 
hun activiteiten rondom de 



Kinderboekenweek 2018. Echt een aanrader!! 
 

 
 
 

Kinderuniversiteit  
Geachte heer / mevrouw / leerkracht,  
Door verschillende basisscholen ben ik benaderd voor informatie over de Kinderuniversiteit 
die scholen kunnen gebruiken voor hun eigen communicatiekanalen zoals social media, de 
website en nieuwsbrieven. 
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges 
voor ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.  
Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten kinderen kennis maken 
met wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die alles over het 
collegeonderwerp af weten.  
Jaarlijks bezoeken honderden kinderen uit verschillende provincies deze colleges die zeer 
enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen 
en niet in de laatste plaats door de hoogleraren zelf.  
 
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op woensdagmiddag 31 oktober 
(15.00-16.00u) => Professor (milieu-economie en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt 
de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied dat momenteel volop in de belangstelling staat.  
De titel van het college is: ‘Lekker warm?’.  
Op woensdagochtend 14 november (10.00-11.00u) is er een college speciaal voor 
Plusklassen.  

 
 
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege: 
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit 
We verheugen ons erop om leerlingen van uw school bij de kindercolleges te mogen 
verwelkomen! Natuurlijk zijn ouders en begeleiders ook van harte welkom. 
Als u vragen heeft hoor ik die uiteraard heel graag.  
 

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

