
 
  

 
Nr. 12 maandag 26 november 2018   
 

Belangrijke data  

 Dinsdag 27 november: Grote tafeldiplomadag (zie hieronder) 
 Woensdag 28 november: Pietenochtend groepen 1 t/m 4. Allemaal gymschoenen aan. 

 
Parkeren en veiligheid kinderen  
Een vriendelijk én dringend verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen op de 
Vitruviusweg:  
In het belang van de veiligheid van ALLE kinderen van onze 
school nogmaals een dringend verzoek aan een aantal 
ouder(s)/verzorger(s) om ook uw auto op de parkeerplaats of in 
de wijk te parkeren en niet door te rijden tot het doodlopende stuk 
voor de school. We begrijpen dat dit betekent dat u een stukje moet 
lopen maar dat is vele malen beter dan een gevaarlijke situatie voor 
kinderen. We verwachten dat ook u uw verantwoordelijkheid hierin 
neemt. Dank voor uw begrip én medewerking.  
 

 

Activiteiten 
 
Reflection Day 
In de bijlage de uitleg van het jaarlijks terugkerende Reflection Day. De kinderen van groep 5 
t/m 8 doen hieraan mee en krijgen zoals elk jaar weer een reflecterend hesje.  

 
 
Tafeldiplomadag 
Er komt weer een grote tafeldiplomadag aan en wel op dinsdag 27 november.  
Alle kinderen gaan in de groep, maar vooral ook thuis, weer flink oefenen. Morgen kunnen ze 
dan laten zien of ze een diploma hebben verdiend. 
De data van de tafeldiploma-dagen 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. 
Uw kind weet voor welk diploma hij/zij moet oefenen. 

 
Sinterklaas en pieten  

 
 
Sint en zijn pieten zijn weer in het land. Op onze school hebben de 
kinderen en de hulpouders hun schoen mogen zetten. De schoenpieten 
én de rommelpieten zijn ’s nachts al op onze school geweest. Ook heeft 
de Sint aan de leerkrachten van groep 1 t/m 4 laten weten dat voor hen 
woensdag Pieten op school komen en dat de kinderen daarom deze 
ochtend hun gymschoenen nodig hebben.  

 

 

  



Korenaar Ik doe mee 

 

Activiteiten voor kinderen die zich hebben opgegeven: 

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

Maandag:tijdens lestijd: Mad Science Elegaststraat 
Dinsdag:tijdens lestijd: Mad Science Vitruviusweg  
 

Voorstelling circus 
Op dinsdag 4 december is er een heuse circusvoorstelling. De kinderen vertonen hun 
circuskunsten. Natuurlijk zijn alle ouders/verzorgers, opa’s/oma’s van de circusartiesten 
welkom als publiek. De voorstelling is in de gymzaal van de Elegaststraat. Tijd: 14.55-16.00 
uur. 
 
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. 

 
 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
Kerst 2018 
Noteer alvast in uw agenda dat op woensdagavond 19 december om 18:00 u op school het 
kerstdiner plaatsvindt. Natuurlijk weer in de klas voor de kinderen en in de hal voor de ouders. Verdere 
informatie volgt zo snel mogelijk. 

 
OR 
In de OR-vergadering van woensdag 21 november is het volgende besproken: 

 Evaluatie Kinderboekenweek 
 Voortgang  commissie Sint 2018 
 Voortgang  commissie Kerst 2018 
 Financiën 

Nieuwe datum 6 februari  
 
 

  



Nieuwbouw 

 
Komende week zal begonnen worden met het metselwerk van school en gymzaal. De mortel staat klaar. 
Tevens zullen de voorbereidingen gedaan worden voor het leggen van de verdiepingsvloer. De planning is 
dat voor de kerstvakantie de verdiepingsvloer gestort is en de stelkozijnen geplaatst zijn. 
 

Externen  
 
Sportactiviteit van Commit 040 

 



Groot onderhoud ring Jagershoef   
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Bij deze ook aan u de informatie die de school afgelopen week via mail ontving. Vanaf woensdag 28 
november zal dit consequenties hebben voor de bereikbaarheid van onze school aan locatie 
Elegaststraat vanuit de Koning Arthurlaan.   
Meer informatie in de twee bijbehorende bijlagen bij dit Korenaarbulletin.   
   
De werkzaamheden voor fase 5 en 6 lopen uit in planning en worden later opengesteld voor het 
verkeer. De start van fase 7 schuift daarom ook iets op.  
   
Voor de faseringen betekent dit:  

 Fase 5, De Vier Heemskinderenlaan: gereed  dinsdag 27-11-2018, eind van de middag.  
 Fase 6, Lohengrinlaan: gereed donderdag 6-12-2018, eind van de middag  
 Fase 7, Koning Arthurlaan, van kruispunt Lohengrinlaan tot kruising    
             met Waleweinstraat en Elegaststraat, dus exclusief dit kruispunt, start woensdag 28-11-2018   
             om 7.00 uur.  

   
In de bijlagen treft u de bewonersbrief aan voor fase 7 en de tekening verkeersmaatregelen. (A0 en 
A3)  

 

Vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet,   
Jan-Hein Heijmans, Omgevingsmanager  

 
 


