Nr. 07 maandag 8 oktober 2018
In verband met de herfstvakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 29 oktober

Belangrijke data






Donderdag 11 oktober: 18.30-19.30 uur afsluiting Kinderboekenweek. Inloop voor
alle ouders/verzorgers en kinderen van onze school.
Vrijdag 12 oktober: Start herfstvakantie
Donderdag 14 oktober: Mini Marathon en City Run
Zaterdag 13 t/m maandag 22 oktober: Herfstvakantie
Dinsdag 23 oktober: allemaal weer naar school na de herfstvakantie

Activiteiten
Afsluiting kinderboekenweek 2018

Aanstaande donderdagavond (11 oktober) worden 4 weken kinderboekenweek afgesloten
met een, inmiddels traditionele, tentoonstelling. Iedereen is welkom van 18.30 tot 19.30 uur
op beide locaties om naar de presentaties in alle groepen te komen kijken. Door de school
heen zullen afbeeldingen van boekenvriendjes hangen waarmee een speurtocht gedaan kan
worden. De Boekenberg zal weer aanwezig zijn met leuke aanbiedingsboeken. U komt toch
ook?

Korenaar (weer) finalist Verkeersquiz VVN
Herkent u ze nog? De groep 8 van 2015 was drie
jaar geleden finalist en zelfs Brabants kampioen van
de Verkeersquiz van Veilig Verkeer Nederland!
Ook dit jaar gaan we weer een gooi naar het
kampioenschap doen, want groep 8a zal op
woensdagochtend 10 oktober aanstaande in
De Schalm in Veldhoven samen met vijf andere
scholen uit de regio de finale spelen.
Een aantal broertjes en zusjes van de finalisten van
2015 staan al te popelen om hun grote broer of zus
te laten zien dat zij er ook wat van kunnen.
Ze kunnen dinsdag in ieder geval nog eens goed
oefenen als beide groepen 8 het Stedelijk College
Henegouwenlaan gaan bezoeken op de fiets.

(meneer Fons & verkeerscommissie)

Schaatsfestijn
Na de herfstvakantie moeten we onze deelnemers voor het
Basisschool Schaatsfestijn doorgeven. Dat is nog maar een
weekje of twee: Schrijf uw kind daarom snel in voor deze
hele gezellige schaatsactiviteit!
Het schaatsfestijn is op vrijdag 16 november en alle
kinderen van groep 3 t/m 8 die zelfstandig kunnen
schaatsen mogen deelnemen.
Meneer Bram en de juffen Petra, Esther, Ymke en Jaklien
zullen ook 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
Tafeldiplomadag
Op dinsdag 25 september hebben we de eerste tafeldiplomadag gehouden.
Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben meegedaan. Ook kinderen uit de groepen 4
zullen mee gaan doen met de tafeldiploma’s als ze hier aan toe zijn.
Hieronder ziet u een schooloverzicht van alle groepen die meegedaan hebben:
Diploma
Groep
V4a
V4b
E5
V5
E6
V6
V6-7
E7
V7
8a
8b
Totaal
Totaal %

Aant. lln
geen
Afname 25 september 2018
13
29
13
26
20
14
24
29
27
195
100%
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2
0
0
1
0
0
0
0
6
3%

A

B

C

D

E

4
9
3
7
3
1
7
0
0
34
17,4%

0
14
0
4
0
3
1
3
5
30
15,4%

4
4
10
14
8
5
9
3
16
73
37,4%

2
0
0
1
1
1
4
9
2
20
10,3%

0
0
0
0
7
4
3
14
4
32
16,4%

Het is mooi om te zien dat nu al 80% van de leerlingen minimaal tafeldiploma B heeft
behaald. Dit betekent dat die kinderen in elk geval hebben laten zien dat ze de tafels van 1
t/m 10 beheersen. Bij de tafels is het echter van belang om deze steeds te blijven oefenen,
zodat ze uiteindelijk gememoriseerd zitten in het geheugen.
Op dinsdag 27 november hebben we weer een tafeldiplomadag.

Nieuwbouw

Vrijdag 12 oktober zullen alle binnenmuren staan. Met de uitvoerderdhr. F. Neggers is
besproken dat we met alle kinderen van onze school op vrijdag 27 oktober van 13.45-14.15
uur de bouwplaats mogen bezoeken. Ook ouders/verzorgers die geinteresseerd zijn en de
bouw van dichtbij willen bekijken zijn van harte welkom.U kunt aan de zijde van de
Gerretsonlaan op ons wachten en achter de kinderen aansluiten.
Ps. Het bezoeken van de bouwplaats is nog onder voorbehoud. Indien de werkzaamheden
die middag niet stilgelegd kunnen worden of voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen gaat
het bezoek niet door en wordt er een nieuwe datum gepland. Mocht het niet door kunnen
gaan dan wordt u via mail geinformeerd.
Inspiratie voor ons team: Studiereis en schoolbezoeken
En….. het team gaat héél veel inspiratie opdoen voor het onderwijs en de inrichting van het
nieuwe schoolgebouw. Dertien teamleden gaan, met subsidie van Erasmus+, in de
herfstvakantie van zondagmorgen 14 oktober t/m vrijdagavond 19 oktober op studiereis naar
Graz in Oostenrijk. Het thema van deze studiereis is ‘Inclusief onderwijs’.
Op maandag 22 oktober is er een studiedag gepland. De studiereisreizigers hebben dan een
‘rustdag’. Alle andere teamleden gaan die dag andere scholen in Nederland bezoeken om te
kijken naar bijv. speelpleinen, inrichting van scholen, nieuwe methodes, etc. etc.

Deze week brengt uw kind / uw kinderen een flyer mee waarop alle activiteiten van het
talentprogramma staan waaraan uw kind(eren) kosteloos deel kunnen nemen. Meer
informatie over de activiteiten van het talentprogramma en hoe u uw kind(eren) op kunt
geven vindt u op de flyer.

Externen
Jonger Oranje Talentendagen bij voetbalvereniging VV Acht
Droom jij ervan om te spelen in de Eredivisie? Vrijdag 19 oktober, in
de herfstvakantie, is er een Jonger Oranje Talentendag voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen die al in 2006 geboren
zijn, kunnen deelnemen op donderdag 18 oktober!
Deze talentendag wordt gehouden bij VV Acht met scouts van o.a.
landskampioen PSV. Je beleeft een fantastische voetbaldag en je
maakt ook nog eens kans om gescout te worden.
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag staat alles in het
teken van plezier, vriendschap en talent. Je speelt een
groot 4 tegen 4-toernooi waarbij je tegen
leeftijdsgenootjes voetbalt en je wordt bekeken en
beoordeeld door profscouts. Je krijgt de kans om jouw
droom te verwezenlijken: gescout worden door een
profclub en/of een plek verdienen in de ‘Jonger Oranje
Regioselectie Brabant’.
Wat: Jonger Oranje Talentendag i.s.m. scouts van diverse profclubs
Wanneer: vrijdag 19 oktober 2018 (geboortejaren 2007 t/m 2013)
Hoe laat: 9.45 uur – 15.00 uur
Waar: VV Acht, Eindhoven
Voor wie: Jongens en meisjes van de basisschool, lid van een voetbalclub is niet verplicht
Meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.nl
Als bijlage hebben we de flyer van dit evenement bijgevoegd.
Sportcommissie Korenaar.

Giga Kangoeroedag
Speciaal voor de allerjongsten organiseert PSV korfbal een evenement om bewegen te
promoten. Via deze kangoeroedag zijn ze lekker aan het bewegen en komen ze in
spelenderwijs aanraking met o.a. de korfbalsport. Korfbal is een gemengde en intensieve
sport, waar samenwerken en positief met elkaar omgaan centraal staan.
Deze Giga Kangoeroedag is voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en is op vrijdag 2 november als
onze kleuters niet naar school hoeven. Een mooie mogelijkheid tot een nuttige en sportieve
vrijdagmiddag!
Wat: Giga Kangoeroedag
Wanneer: vrijdag 2 november 2018
Hoe laat: 14.00 uur – 16.00 uur
Waar: PSV korfbal, sportpark ’t Bokt, Eindhovenseweg 41
Voor wie: Jongens en meisjes van 3 t/m 6 jaar, van zowel de basisschool als de BSO
Meer informatie en inschrijven: www.psvkorfbal.nl
NB Inschrijven voor 26 oktober!
Leuke tips!
Bij tankstation TOTAL is weer de spaaractie voor kinderboeken gestart!

Als bijlage (dit keer echt!) de activiteitenflyer van kinderboekenwinkel De Boekenberg met al
hun activiteiten rondom de Kinderboekenweek 2018. Echt een aanrader!!

Groot onderhoud ring Jagershoef
In twee bijlagen bij dit Korenaarbulletin de informatie die de school ontvangen heeft van de firma
Heijmans in verband met wegafsluiting voor fase 5 en 6.
Fase 5 en 6 starten op maandag 15 oktober om 7.00 uur en duren tot eind week 47.

