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Belangrijke data



Woensdag 14 november: Leerkrachten groepen 8a en 8b vieren hun verjaardag
16-23 november: week van de mediawijsheid

Activiteiten
Sinterklaas nieuws
Sinterklaas komt a.s. zaterdag 17 november weer aan in Nederland. Op school
gaan de groepen 1 t/ m 5 vanaf dinsdag 13 november dagelijks het
Sinterklaasjournaal terug kijken van de dag ervoor. We zijn benieuwd of de reis
van Spanje naar Nederland dit jaar allemaal wél zonder problemen gaat en wat er
allemaal staat te gebeuren als Sint eenmaal in Nederland is.
Het wordt weer een gezellige, maar ook best spannende tijd. Sint heeft al beloofd
dat de kinderen allemaal op dinsdag 20 november hun schoen mogen zetten en
dat hij persoonlijk woensdag 5 december onze school komt verblijden met een bezoek.
Schoen zetten hulpouders
Sint vindt het fijn om de hulpouders/hulpverzorgers en iedereen die zijn hulpsteentje bijdraagt aan
onze school ook dit jaar weer te bedanken.
Iedere vorm van hulp, klein of groot wordt zeer gewaardeerd.
Dus zet uw schoen, ECHT DOEN!
Voor meer informatie: zie de bijlage bij dit Korenaarbulletin.

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

Maandag:tijdens lestijd: Mad Science Elegaststraat
Dinsdag:tijdens lestijd: Mad Science Vitruviusweg
Medio december is er mogelijkheid om in te schrijven voor de workshops die plaatsvinden in
januari/februari 2019. Uw kind ontvangt hiervoor wederom een flyer.

GLOW 10 – 17 NOVEMBER 2018
Dit jaar is GLOW nauw verbonden met China. De groepen V5 en V7 hebben meegedaan
met het ‘GLOW for KIDS project’ en hebben ze de rijkelijk versierde plafonds van Chinese
tempels en paleizen gemaakt door het weven van plastic repen in gaas. Ze zijn te
bewonderen bij het fietspad-kruispunt bij het beursgebouw/kruisstraat/ING bank.

V7

V5

Waar zijn wij als school mee bezig
Herhaald bericht: 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.

Foto/filmmateriaal op school - update
Na nadere bestudering van de wet op de privacy, op advies van de
functionaris gegevensbescherming van het SKPO, kunnen we wat
betreft het maken van foto’s en filmpjes op school het volgende
melden:
U kunt als ouder foto’s en filmpjes maken van leuke activiteiten of verjaardagen op school.
Dit mag u volgens de wet voor privégebruik doen. De regelgeving gaat ervan uit dat u zich
als persoon ook aan deze wet houdt en integer omgaat met het beeldmateriaal. Daarbij hoort
dat u de beelden, met kinderen van een ander, niet mag delen op social media. De
verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de maker van de beelden.

Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in
Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen.
Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten
daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om
verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te
waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het
Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk
SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor
verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.
Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de
praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven. Ook dit jaar kunnen wij met trots
zeggen dat “de Korenaar” aan alle eisen voldoet om het Label te mogen hebben.

Voorstellen nieuwe gymdocent
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Pascal Schoonheim, ik
ben 25 jaar oud en woonachtig in Venray. Ik heb een enorme passie
voor sport en lesgeven, maar wat kom ik nou eigenlijk doen?
Ik kom vanaf dinsdag 20 november bij jullie op school de gymlessen
verzorgen. Ik ben sinds kort afgestudeerd aan de Fontys
Sporthogeschool waar ik de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding
heb gevolgd, sommige zullen het misschien ook wel kennen als de
ALO. Ik ben iemand die extreem veel passie heeft voor sport en zelf
sport ik zes dagen in de week. De sporten die ik beoefen zijn fitness
en voetbal. In de winter vertrek ik het liefst op vakantie naar de
sneeuw waar ik wintersport beoefen.
Ik ben een docent die het belangrijk vindt dat elk kind zich op eigen
niveau en tempo ontwikkelt. Als docent wil ik een kind niet vormen
of kneden, maar wil ik graag de normen en waarden meegeven
van de Nederlandse samenleving. Daarnaast vind ik plezier en
beleving erg belangrijk en ik ben altijd wel in voor een dolletje.
Hopelijk maak ik de leerlingen net zo enthousiast als dat ik zelf ben

voor de Nederlandse sportcultuur, want naast de gymlessen ga ik ook naschoolse
sportactiviteiten aanbieden waar de leerlingen zich voor kunnen inschrijven. Zijn hier vragen
over, dan hoor ik dat graag!
Ik kijk er erg naar uit om de komende tijd aan de leerlingen gymles te geven en wees niet
bang om op mij af te stappen bij eventuele vragen, deze beantwoord ik graag!

Nieuwbouw

Er is de afgelopen week weer hard gewerkt op de bouwplaats:
- Er zijn proefmuurtjes metselwerk school / gymzaal gemaakt. Op basis van deze
proefmuurtjes wordt de definitieve keuze metselwerk gemaakt in de loop van deze
week
- De staalconstructie wordt geplaatst. De vormen van het gebouw worden steeds
duidelijker
- De lateien zijn geplaatst
- Er is een start gemaakt met het aanbrengen van de isolatie
- De stelbeugels voor de kozijnen zijn aangebracht

Externen

