
 
  

 
Nr. 06 maandag 01 oktober 2018   

Belangrijke data  

 Maandag 1 oktober: Start Leefstijlthema 2: Praten en luisteren 

 Vrijdag 5 oktober: Vrije dag groepen 1-2 

 Vrijdagmiddag 5 oktober: Vanaf 12.00 uur ook alle kinderen groepen 3 t/m 8 vrij. 
Studiemiddag voor alle personeelsleden van SKPO  
 

 
 

Activiteiten 
 
Schaatsprestatieritten  
Nog enkele weken en dan moeten we onze deelnemers voor het Basisschool Schaatsfestijn 
doorgeven. Aangezien er een vakantie tussen zit is de inschrijvingstermijn niet meer zo lang. 
Schrijf uw kind daarom snel in voor deze hele gezellige schaatsactiviteit! 
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. Namens de school 
zullen meneer Bram en de juffrouwen Petra, Esther, Ymke en Jaklien aanwezig zijn. 
 
Als bijlage is de ouderbrief toegevoegd met alle informatie 
en het inschrijfstrookje. Vul dat strookje in en lever dat, 
samen met de €2,50 voor de medaille, in bij de eigen 
leerkracht. De ondertekende strookjes moeten uiterlijk 24 
oktober zijn ingeleverd. 
(meneer Bram en Fons, namens de Sportcommissie 
Korenaar) 

 
 
 
 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 

 
Voor de zomervakantie, op dinsdag 5 juni, heeft de feestelijke start van de bouw van onze 
nieuwe school plaatsgevonden en de kick off van het talentprogramma Korenaar: Ik doe 
mee! En Dikkie & Dik ook!. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen 
om in de 2e week na de herfstvakantie het aanbod van start te laten gaan.  
 
De komende weken zullen de kinderen en u inhoudelijke informatie over het aanbod 
ontvangen en kan er ingeschreven worden.  



Het volgende willen we nu al met u delen 

 We hebben er voor gekozen om het aanbod van Mad Science op maandag en 
dinsdag tijdens lestijd te laten plaatsvinden. Door dit aanbod van het  
talentprogramma zo te organiseren kunnen alle kinderen deelnemen aan het 
onderdeel Onderzoekend en Ontdekkend leren. (nieuwsgierig? http://onderwijs.mad-
science.nl) 

 Er is een muziekaanbod voor de peutergroepen van Dikkie & Dik tijdens 
peuterspeelzaaltijd door een vakdocent muziek van CKE.  
 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 

 Waar? Locatie Elegaststraat  

 Wanneer? Na de herfstvakantie   

 
 
Leefstijl Thema 2: Praten en luisteren 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Op De Korenaar werken wij met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele 
vaardigheden. 
 
Dit schooljaar zijn wij gestart met het eerste thema waarin de sfeer in de groep centraal 
stond.  
 
Deze week gaat thema 2 van start: Praten en luisteren.  
Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn.  
Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren.  
Horen is iets anders dan luisteren. Als je luistert krijg je een interactie. De interactie kan een 
antwoord of een niet-verbale reactie zijn. 
Kinderen leren hoe ze kunnen antwoorden of laten zien dat je luistert. Met een knik van je 
hoofd, door je lichaamshouding, allemaal zaken waarmee je kenbaar maakt dat je luistert.  
Wanneer je praat en er wordt geluisterd dan voel je je ook serieus genomen. Andersom: 
wanneer je praat en er wordt niet naar je geluisterd of je wordt genegeerd dan kan je 
verdrietig worden of juist boos. Dus ook de emoties zijn belangrijk in dit thema.  
Volwassenen kunnen het goede voorbeeld geven door naar hun kind te luisteren.  
Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen. 
 
Vraagt u uw kind eens hoe dit onderwerp in de klas ter sprake is gekomen? Misschien een 
leuk moment om eens naar elkaar te luisteren. Twee vliegen in één klap: u bent 
geïnformeerd en uw kind voelt dat het een serieuze zaak is. 
 
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u nog vragen, 
dan horen wij dat graag, 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Korenaar 

 
 

http://onderwijs.mad-science.nl/
http://onderwijs.mad-science.nl/


 
 

 

Nieuwbouw 
 

  
 
Foto 1: groepslokaal  
Foto 2: trapopgang naar boven en groepslokaal  
Foto 3: spreekkamer zoals in ieder plein  
Foto 4: Leerplein  
Foto 5/6/7: Storten betonvloer gymzaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Externen  
 

 
 
OPVOEDEN IS SAMENSPEL 
 

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk en leuk, maar soms ook moeilijk. 

Opvoeden hoef je niet alleen te doen: Opvoeden is samenspel. 
 
Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken wij graag gebruik van de Week van de 
Opvoeding om: 
 
ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN! 
 
Voor praktische tips over opgroeien en met alle mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij terecht.  
 
Je kunt me altijd bellen en aanspreken  op school.  
 
Tot ziens,  
       
Hacer Ural 
0630885642 
h.ural@lumenswerkt.nl 

 


