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Belangrijke data




Dinsdag 6 november: Koffieochtend: Fietsproject en adviesprocedure VO (zie
hieronder)
Dinsdag 6 november: 20.00 uur MR vergadering
Donderdag 8 november: Dag van respect

Activiteiten
Nieuwe uitdaging juf Marly
Beste kinderen en ouders van de Korenaar,
Na bijna 11 jaar met veel plezier op de Korenaar gewerkt te hebben als gymdocent, is het
voor mij tijd geworden voor een nieuwe uitdaging. Ik ga voor Eindhovensport aan de slag als
sportregisseur. Ik zal nog steeds heel veel gaan doen met sport, bewegen en onderwijs,
maar ook bijvoorbeeld met senioren en evenementen in de stad. Een super leuke functie lijkt
het me en ik heb erg veel zin om te gaan beginnen. Tegelijkertijd is het voor mij heel gek om
afscheid te gaan nemen van de school en het lesgeven.
De exacte datum wanneer ik ga stoppen is nog niet bekend, maar dit zal ergens eind
november zijn.
Ik heb altijd met veel plezier op de Korenaar gewerkt en ik heb erg goede herinneringen aan
deze tijd. En wie weet kom ik jullie nog eens tegen bij activiteiten in de stad.
Sportieve groeten, Juf Marly
Nieuwe gymdocent
In goed overleg tussen De Korenaar en Eindhoven Sport is er een nieuwe gymdocent
benoemd. Pascal Schoonheim gaat alle gymlessen van Marly op vrijdag, locatie
Elegaststraat overnemen. We hebben gezorgd voor een overgangsfase waarin zowel Marly
als Pascal samen aanwezig zijn. Pascal zal zichzelf in een volgend Korenaarbulletin aan u
voorstellen. Meneer Rob Michiels blijft gewoon op de Vitruviusweg, daar veranderd niets.

Glow
Deelname Glow
De kinderen van groep V5 en Groep V7 hebben beiden een werkstuk gemaakt voor Glow.
Het werkstuk van de groep van meneer Don en meneer Jessy bestaat uit afzonderlijke ingeweven
vierkanten die samen één grote afbeelding vormen. Werkelijk prachtig.
De groep van meneer Rogier en juf Ester hebben allemaal naar eigen idee een ingeweven vierkant
gemaakt. Daarvan heb ik nog geen totaal foto gezien maar ook dat zal er ongetwijfeld prachtig uitzien.
Mooi dat er twee prachtige werkstukken van onze school tijdens Glow te zien zijn.
In een volgend Korenaarbulletin meer informatie hierover zodat u weet waar onze werkstukken komen
te hangen.

Koffieochtend:



Informatie fietsproject
Adviesprocedure richting V.O.

Op dinsdagochtend 6 november is er op onze locatie Elegaststraat een koffieochtend. De
koffieochtend start om 8.45 uur en zal ongeveer duren tot 10.00 uur.
Van 8.45-9.00 uur zal Nienke v.d. Camp, een stagiaire sport u uitleg geven over het
fietsproject.
Aansluitend staat de adviesprocedure die wij op onze school hanteren voor de verwijzing van
leerlingen naar het voortgezet onderwijs gepland. Meneer John zal ingaan op zaken als: wie
bepaalt het schooladvies, waar wordt naar gekeken bij het maken van een schooladvies,
welke schooladviezen mogen worden gegeven, enz. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om
vragen te stellen.
Wij hopen u allen te zien op deze koffieochtend.

Schaaktoernooi
Zondag 11 november wordt op B.s. de Klimboom in Best de 1e ronde om de Eindhovencup
gehouden. Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor kinderen van onze
school. Daarom hoop ik dat al onze schakers daaraan meedoen. Het begint om 10.00 uur.
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond 14.00 uur.
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.
Meneer Mario Adriaans

Korenaar Ik doe mee

Activiteiten voor kinderen die zich hebben opgegeven:
Maandag:
Dinsdag:
Dinsdag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Donderdag:

14.45-16.00 uur: Sport gymzaal Vitruviusweg (vol)
14.45-15.45 uur: Dans gymzaal Vitruviusweg (er zijn nog plekken vrij)
14.45-16.00 uur: Circus gymzaal Elegaststraat (vol)
14.45-15.15 uur: Voorleeshalfuurtje hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)
12.15-13.15 uur: Sport gymzaal Elegaststraat (vol)
14.45-15.45 uur: Muziek Zonlokaal Vitruviusweg (vol)
14.45-15.45 uur: Theater gymzaal Elegaststraat (vol)

Maandag:
Dinsdag:

tijdens lestijd: Mad Science Elegaststraag
tijdens lestijd: Mad Science Vitruviusweg

Waar zijn wij als school mee bezig
Voortgangsgesprekken Sociaal Emotioneel
Op de schoolkalender staan op 20 november de voortgangsgesprekken sociaal emotioneel
gepland. Het voortgangsgesprek is facultatief. Dat wil zeggen: u maakt een afspraak met de
leerkracht(en) indien u graag een gesprek heeft. Ook deze keer kunt u hiervoor weer digitaal
inschrijven.
Het zal dan vooral gaan over zaken op sociaal en emotioneel gebied. Vragen als: hoe gaat
mijn kind om met andere kinderen, heeft hij/zij vriendjes of vriendinnetjes, hoe is mijn kind in
de groep, doet hij/zij goed mee? Veelal vragen die te maken hebben met het welbevinden en
de betrokkenheid van uw kind. Beiden zijn heel belangrijk om te komen tot goed leren.
Deze aspecten spelen ook een belangrijke rol in ons nieuwe leerlingvolgsysteem Looqin.
Wilt u hiervoor met de leerkracht een afspraak maken dan kan dat vanaf maandag 12
november.
Het initiatief om een afspraak te maken kan ook uitgaan van de leerkracht. De leerkracht van
uw kind zal in dat geval een afspraak met u maken.

Helpt u mee met de pietenochtend?
Ook dit schooljaar kunnen we voor allerlei activiteiten weer hulpouders gebruiken.
Op woensdagochtend 28 november vindt de traditionele pietenochtend plaats.
Wilt u zich opgeven als hulpouder dan kan dat via een mailtje naar:
ouderraad-korenaar@skpo.nl
Hierna ontvangt u via de mail meer informatie.
Alvast heel hartelijk bedankt namens de ouderraad van de Korenaar.

Externen
In de bijlage een nieuwsbrief van de centrale bibliotheek
Eindhoven.

Aankomst Sinterklaas in Eindhoven

