
 
  

Nr. 13 maandag 03 december 2018   

Belangrijke dat 

 Woensdag 5 december: Sint komt met zijn pieten op locatie Vitruviusweg.  

 Donderdag 6 december: Studiedag alle kinderen vrij 

 

Activiteiten 
 
Museumschatjes 8ab; Oorlogsmuseum Overloon 

De bovenbouw van De Korenaar gaat elk op museumbezoek in het kader van 
Museumschatjes. Via een subsidie van de provincie Noord-Brabant kunnen schoolkinderen 
zo een Noord-Brabants museum bezoeken.  

De groepen 8 bezoeken al enkele jaren musea 
die met WO II te maken hebben. De afgelopen 
jaren was dat Kamp Vugt, maar vanaf dit jaar is 
er gekozen voor Oorlogsmuseum Overloon. Dit 
museum is breed van opzet en heeft naast een 
complete expositie over Nederland in WO II ook 
heel veel materieel staan. 

De kinderen van groep 8b hebben over het bezoek een verslag gemaakt, in groep 8a is het 
bezoek geëvalueerd via een kahoot, een quiz op de computer. Via onderstaande link kunt u 
deze quiz ook spelen: 

https://create.kahoot.it/details/geschiedenis-oorlogsmuseum-overloon-blok-1-1-t-m-1-
4/4abb5e4c-7836-44ab-9fae-f54dd18c634d  

Veel speelplezier namens groep 8a! 

  
v.l.n.r.: boot van Engelandvaarders, monument dwangarbeiders, 
opstelling van D-Day, de Geallieerde invasie in Normandië. 

 

De twee verslagen van groep 8b staan verderop in de Korenaarbulletin. Veel leesplezier.  
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Voorleeskampioen BS De Korenaar! 

Na klassenfinales was afgelopen vrijdag de schoolfinale 
van de Nationale Voorleeswedstrijd. De beste lezer uit 
onze groepen 7 en 8 stonden hierbij tegenover elkaar 
om te bepalen wie zich kampioen van de Korenaar 
mocht noemen en wie vervolgens deel mag nemen aan 
de voorronde van het voorleeskampioenschap van 
Eindhoven! 

De voorlezers 
waren aan 
elkaar gewaagd, want elk jurylid (klassenfinale 
nummers 2) hadden allen een andere lezer de 
meeste punten gegeven. O.l.v. juryvoorzitter 
meneer Rik werd Veronique van Lieshout tot 

voorleeskampioen van De Korenaar gekroond!  

Alle finalisten gefeliciteerd met jullie prestatie en 
Veronique in het bijzonder. Zij zal in het nieuwe jaar, 
aangemoedigd door haar klasgenoten van groep 8a, 
een gooi doen naar het kampioenschap van 
Eindhoven. 

  

 

Korenaar Ik doe mee 

 

Activiteiten voor kinderen die zich hebben opgegeven: 

Maandag: 14.45-16.00 uur: Sport gymzaal Vitruviusweg 
Dinsdag:14.45-16.00 uur: Circusvoorstelling 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   
 

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



 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Sint op school:  
Sint heeft ons laten weten dat hij woensdag 5 december graag de Korenaar bezoekt. 
Hij verwacht rond 8:40 uur op locatie Vitruviusweg aan te komen. 
De groepen 1 t/m 6 van de Elegaststraat sluiten hier gezellig bij aan. 
U, als ouder, bent natuurlijk ook van harte welkom op het plein.  
Als we Sint welkom hebben geheten start voor de kinderen het programma binnen.  

 
 
 

 
Pietenochtend: 
Woensdag 28 november was het voor de groepen 1 t/m 4 een heel gezellige pietenochtend. 
De kinderen konden deelnemen aan allerlei activiteiten.  
Dit was alleen mogelijk door de vele hulpouders! 
We hadden bezoek van échte pieten. Dit was heel bijzonder. 
De andere groepen hebben gezellig geknutseld. 

 
Kerst 2018: 
Sint moet nog op school komen, maar toch alvast een berichtje over Kerst.  
Op woensdagavond 19 december zal er weer een Kertdiner voor kinderen in de klas en 
ouders in de hal plaatsvinden. 
U ontvangt deze week een uitnodiging voor het samenzijn in de hal. 
De intekenlijst voor de hapjes van de kinderen zullen vanaf 10 december bij de groepen 
hangen. 

 

  



Nieuwbouw 
 

 
Gestaag vordert de bouw van onze nieuwe school.  

De afgelopen week zijn de volgen de werkzaamheden uitgevoerd: 

 De stelkozijnen zijn bijna allemaal geplaatst 

 Het isolatiemateriaal is verder aangebracht 

 De bakstenen zijn op de juiste plaats neergelegd zodat de metselaars volgende week 

aan de slag kunnen 

 De stalen platen die nodig zijn om de verdiepingsvloer te kunnen storten worden 

aangebracht.  

 
 

  



Externen  
 
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op 

maat van Lumens   

Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de 

basisschool. 

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier 

waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om 

je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de 

Nederlandse taal nog niet goed beheerst. 

Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kun je contact 

opnemen met een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en 

maken we een plan op maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag 

en werk je zo spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van 

de thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.  

De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Hacer Ural 

Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de pedagogisch 

medewerker van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij. 

Met vriendelijke groet, 
Hacer Ural, Pedagogisch ondersteuner 
06 30885642 
h.ural@lumenswerkt.nl  

 
Hoort wie klopt daar ouders? 

De Sinterklaas-periode betekent voor veel 

mensen gezelligheid: schoenen zetten, 

pepernoten strooien, wortels voor het paard en 

cadeautjes. 

Maar ook kan het gebeuren dat je kind extra 

druk wordt en slecht slaapt en voor ouders kan 

deze periode veel vragen oproepen zoals: wat 

vertel ik mijn kind wel en wat niet? Welk 

speelgoed is geschikt? Hoe vaak laat ik mijn kind zijn schoen zetten? Hoe ga ik om met 

afwijkend gedrag? Etc. 

Herken je dit en wil je hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. 

Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij 

terecht.  

Je kunt me altijd bellen en aanspreken op school.  

Tot ziens,             

Hacer Ural, Pedagogisch Ondersteuner                                                                    
06-30885642 
h.ural@lumenswerkt.nl   
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Oorlogsmuseum Overloon 
Een aantal weken geleden zijn de kinderen van groep 8 naar het oorlogsmuseum in 
Overloon geweest.  
Hier hebben de kinderen veel gezien en gehoord over de 2e Wereld Oorlog. 
Hieronder kunt u van twee kinderen het verslag met hun ervaringen lezen.  
 

  

Verslag Overloon, Iris    (groep 8B)   

We zijn op 15 november natuurlijk naar Overloon geweest ik vond het zelf erg gaaf. 

Ik zat in het groepje van meneer Rogier. We moesten eerst een heel lang pad af 

lopen en daar stond een beeld waar we allemaal wel om konden lachen. We zijn 

begonnen met in één grote ruimte rond te lopen, daar stond ook een soort van 

vliegtuig in een aparte kamer. Daar kon je in gaan zitten, ik ben er zelf niet in gegaan 

maar ik heb wel van iemand anders gehoord hoe het ging. Je zat dus in een soort 

van vliegtuig je moest toen naar de grond kijken er werd iets op geprojecteerd, het 

leek alsof je over een land heen vloog. Het leek alsof je bommen op het land liet 

vallen, er vlogen ook nog andere vliegtuigen en ééntje raakte het vliegtuig maar dat 

ging in een flits. Toen moest je doorlopen naar een andere ruimte dan was je in een 

dorpje, in één keer ging het luchtalarm af toen moest je naar de schuilkelder en toen 

was het weer afgelopen. Het duurde in totaal 7 minuten. Daar langs zat ook nog een 

ruimte waar allemaal poppen stonden in uniformen, en een fiets wat ze in hun bezit 

hadden genomen. Je had ook een ruimte waar je een speurtocht kon doen daar had 

je ook een knop als je daar opdrukte leek het net alsof je vanaf alle kanten werd 

beschoten, ik schrok me dood. Maar Lenka, Demi en ik gingen met z’n drieën de 

speurtocht doen, er stond een foto bij van een wiel met de tekst ‘Firestone’ erop. Wij 

wilden gewoon heel graag dat wiel vinden maar het bleek een beetje moeilijk te zijn, 

want we hebben hem helaas niet kunnen vinden. Maar sommige andere wel, er 

stonden ook 2 tanks die ze daar achter in het bos hadden gevonden ze waren alle 

twee ook beschoten. Wij kregen pas als allerlaatste een rondleiding, we kregen eerst 

een filmpje te zien hoe De tweede wereldoorlog eigenlijk was ontstaan. En daar 

hadden ze het echte boek van Hitler ‘Mein Kampf’ staan. Wat Hitler heeft geschreven 

toen die in de gevangenis zat, hij had er ook ingeschreven over het Jodenvervolg. En 

toen je verder liep zag je allemaal uniforms van de soldaten, die in de WWII hebben 

gevochten. Er stond ook gewoon de officiële auto waarmee Wilhelmina is gevlucht 

naar Engeland. Als je iets verder liep zag je ook een stoffen Jodenster, en ook een 

tatoeage van een man. Want als je in een concentratiekamp zat werd er een nummer 

op je getatoeëerd, maar de mensen die het hadden overleefd wouden dat meestal 

niet meer op hun lichaam hebben. Dus dan werd het of laseren of er af halen, en er 

lag dus een z’n tatoeage in het museum. Er stond ook een ton waar gifgas is heeft 

gezeten. Ik vond het zelf echt super leuk. 

                                       

 

 

  



Lenka broekx, De korenaar 8b 

Oorlogsmuseum Overloon 

Wij gingen met groep acht naar oorlogsmuseum in 

Overloon toe. We waren als eerste nog gewoon in 

de klas om nog wat regels te bespreken. Toen we 

alle regels hadden besproken stond de bus al klaar 

om ons daar naar toe te brengen. Toen iedereen in de bus zat was het best wel lang 

rijden. Dus om ons een beetje te vermaken gingen we liedjes zingen met zijn allen. 

Toen we bij het museum waren stapte we uit de bus. We moesten ons bij onze 

groepsleider verzamelen. Er weden op school al drie groepen gemaakt om mee rond 

te lopen. Toen we in de goede groepen zaten ging de eerste groep al meteen 

beginnen met de rondleiding. De andere twee groepen moesten nog even wachten 

tot dat we ook met de rondleiding konden beginnen, dus gingen we nog even eten. 

Het groepje waar ik in zat was als laatste aan de beurt met de rondleiding dus gingen 

we alvast de speurtocht doen.  We moesten naar een grote hal om in het 

speutochtboekje te werken. Je moest de voorwerpen vinden die op de plaatjes 

stonden. Je moest poppen vinden maar ook tanks of andere voertuigen die in de 

tweede wereldoorlog werden gebruikt. Ondertussen ging het tweede groepje ook al 

beginnen met de rondleiding. Maar wij moesten nog effe wachten. Dus gingen we 

alvast eten en drinken. Toen we ons eten en drinken op hadden konden we eindelijk 

beginnen met de rondleiding. Ik had er veel zin in maar we hadden een meneer die 

allerlei dingen vertelde alleen hij mompelde een beetje, je kon het dus bijna niet 

verstaan. Maar de dingen die hij vertelde vond ik wel heel interessant. In het museum 

kon je ook naar een filmpje kijken van het leven tussen de eerste en de tweede 

wereldoorlog. Ik vond het verschrikkelijk om te zien hoe moeilijk het die mensen toen 

hadden. Ik heb ook van heel veel dingen foto’s gemaakt. Ik vond het erg interessant 

om die dingen allemaal te zien en te horen. We konden ook in een cabine gaan zitten 

en dan zag je hoe het was als je een bommengooier was. Als je uit die cabine was 

ging je naar een ruimte met allemaal huizen. Je kon dan zien hoeveel schade zon 

bom aanrichtte. Als je dan weer die zaal uit liepen ging je in de schuilkelder zitten om 

te ervaren hoe het was als je daar moest schuilen. Ik vond het heel erg om te zien 

hoe die mensen in de tweede wereldoorlog moesten leven. Ik was er echt heel erg 

van geschrokken. Ik snap ook niet waarom iemand met het idee komt om oorlog te 

voeren. Maar ja dat is mijn mening. Het ergste vind ik nog wel dat mensen dood 

geschoten werden terwijl ze erg zelf niets aan konden doen. Je werd namelijk 

doodgeschoten als je oud of gehandicapt was, en dat vind ik dus echt niet kunnen.  

Toen de rondleiding afgelopen was moesten we onszelf weer verzamelen bij onze 

groepsleider om terug naar de bus te gaan. Toen we weer in de bus waren mochten 

we weer wat  liedjes zingen, zelfs meneer fonds zong een liedje. Het was wel een 

liedje van PSV maar als nog. Ik mocht samen met iris ook nog een liedje zingen. We 

zongen shotgun. Heel veel mensen kende het liedje als dus konden ze gezellig 

meezingen. Ik vond dat op de terugweg te tijd heel erg snel ging. Maar toen we weer 

terug waren op school was ik daar dan ook wel weer blijk mee. Want ondanks dat het 

in de bus leuk was vond ik het toch wel fijn dat we op school comfortabelere stoelen 

hadden dan in de bus.     
  


