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Dinsdag 19-02: Grote tafeldiplomadag
Donderdag 21-02: Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
Vrijdag 22-02: Vrije dag voor de groepen 1-2

Activiteiten
Rapportgesprekken
Donderdag 21 februari en dinsdag 26 februari vinden de rapportgesprekken plaats.
Inschrijven
Alle ouders/verzorgers hebben een mail ontvangen waarmee zij zich in kunnen schrijven
voor deze gesprekken. Dit tot woensdagmorgen 20 februari. Ouder(s)/verzorger(s) die
zichzelf niet hebben ingeschreven worden woensdagmiddag 20 februari door de
groepsleerkracht ingedeeld en ontvangen een mail met de datum/tijd waarop zij voor het
rapportgesprek over hun kind verwacht worden.
Rapporten en gesprek
Op beide locaties ligt in de hal van de hal van de school het rapport van uw kind(eren) klaar.
Dit kunt u voorafgaand aan het gesprek inzien. Natuurlijk staat ook de koffie/thee voor u
klaar. In de hal kunt u wachten. De leerkracht(en) van uw kind(eren) komen u in de hal halen
voor het gesprek.

Ook dit jaar wordt er natuurlijk weer Carnaval gevierd op de Korenaar! Het grote
Carnavalsfeest is op vrijdag 1 maart van 8.30 uur tot 14.00 uur. Alle kinderen worden
verkleed op school verwacht en nemen zelf eten en drinken mee voor de kleine pauze en de
lunchpauze. Om er een extra gezellige dag van te maken mogen de kinderen geen
spuitbussen, stiften, confetti en nep wapens meenemen.
Het weer hebben wij helaas niet in de hand, daarom is er gekozen om het gehele
programma binnen af te laten spelen. Zelf foto’s maken op school is dus helaas niet
mogelijk. Maar niet getreurd alle meesters en juffen maken foto’s en zetten deze op de app
van school, zodat alle ouders toch mee kunnen genieten!
De afgelopen week zijn er, met spannende wedstrijden op elke locatie, een mini prins en
prinses Carnaval en een maxi prins en prinses Carnaval gekozen. Zij hebben per locatie 2
‘gekke dagen’ bedacht. Hieronder vindt u per locatie de Carnavalsagenda en natuurlijk de
prinsen en prinsessen!

Elegaststraat
Vol trots presenteren wij aan u mini prins Keyairo, mini prinses
Aaliyah, prins Carnaval Lucas en prinses Carnaval Ariël! De
prinsen en prinsessen hebben twee gekke dagen bedacht om in
de Carnavalssfeer te komen, namelijk...

Woensdag 27 februari doe-je-kleren-binnenste-buiten-aandag, alle kinderen en leerkrachten doen deze dag hun kleren
binnenstebuiten aan.
Donderdag 28 februari pyjama-dag, alle kinderen en leerkrachten komen deze dag in
pyjama naar school.
Vrijdag 1 maart De Korenaar viert Carnaval, alle kinderen en leerkrachten komen verkleed
naar school. De kinderen zijn deze dag iets eerder uit, school is namelijk van 8.30 uur tot
14.00 uur.
Vitruviusweg
Vol trots presenteren wij aan u mini prins Lucas, mini prinses
Sophia, prins Carnaval Tim en prinses Carnaval Melissa!
De prinsen en prinsessen van de Vitruviusweg hebben twee
gekke dagen bedacht om in de Carnavalssfeer te komen,
namelijk....
Woensdag 27 februari Lekker-drinken-dag, alle kinderen en
leerkrachten mogen die dag het drinken dat zij het lekkerst
vinden meenemen om op te drinken tijdens de kleine pauze.
Donderdag 28 februari pyjama-dag, alle kinderen en leerkrachten komen deze dag in
pyjama naar school.
Vrijdag 1 maart De Korenaar viert Carnaval, alle kinderen en leerkrachten komen verkleed
naar school. De kinderen zijn deze dag iets eerder uit, school is namelijk van 8.30 uur tot
14.00 uur.

Tafeldiplomadag
De volgende tafeldiplomadag van dit schooljaar staat gepland op dinsdag 19 februari.
Alle kinderen gaan in de groep, maar vooral ook thuis, weer flink oefenen.
Volgende week dinsdag 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.)
Dit diploma hebben we aangepast. De kinderen moeten nu minder sommen maken in
dezelfde tijd.
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.

Waar zijn wij als school mee bezig
Korenaar Ik doe mee

Maandag 18 februari: 14.45-16.00 uur Sport groep 3,4 Vitruviusweg
Dinsdag 19 februari: 14.45-16.00 uur Circus groep 4,5,6 Elegaststraat
Dinsdag 19 februari: 14.45-15.45 uur Muziek groep 1,2 Vitruviusweg
Dinsdag 19 februari: 14.45-15.45 uur Dans groep 6,7,8 Vitruviusweg
Woensdag 20 februari: 12.15-13.15 uur Sport groep 5,6,7 Vitruviusweg
Donderdag 21 februari: 14.45-15.45 uur Theater groep 7,8 Elegaststraat
Donderdag 21 februari: 14.45-15.45 uur Muziek groep 1,2 Vitruviusweg
Deze week zijn alweer de laatste bijeenkomsten van periode 2.
Bij de workshop Circus, Muziek, Dans en theater zijn ouder(s)/verzorger(s) welkom om een
kijkje te komen nemen.
Attentie: maandag 25 februari is de laatste bijeenkomst sport op de Vitruviusweg (vanwege
uitval op 4 februari i.v.m. de studiedag)
Iedere dinsdag 14.45/15.00 - 15.30 uur: Voorleeshalfuurtje
hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)

Maandagen: Tijdens lestijd op locatie Elegaststraat workshops Mad Science
Dinsdagen: Tijdens lestijd op locatie Vitruviusweg workshops Mad Science

In de loop van de week krijgen alle kinderen de flyer voor periode 3 mee naar huis met
daarin een korte beschrijving van het aanbod en het inschrijfformulier.
Voor inschrijven sport ontvangt u van de gymdocent een mail.
Op vrijdag wordt een extra aanbod sport ingeroosterd voor kinderen van groep 3,4,5 in de gymzaal op
locatie Elegaststraat. Dit vanwege de grote belangstelling voor dit onderdeel. We hopen hierdoor
geen/minder kinderen teleur te hoeven stellen.

Nieuwbouw
Donderdag 14 februari jl. zijn de kalkzandstenen geleverd voor de muren van de 1e
verdieping. Komende week zullen deze muren geplaatst gaan worden.

Externen
Rolstoeltennis clinic
Op donderdag 21 februari organiseert de Esther Vergeer Foundation een rolstoeltennis
clinic. Zie voor verdere informatie de bijlage.

Humanitas: Wel Thuis
Humanitas Eindhoven is sinds kort gestart met een nieuw
project, Wel Thuis. Wij zoeken hier vrijwilligers voor. En die
wonen wellicht in uw wijk of er zijn ouders die zich aan
willen melden voor dit project. Gezinnen die deelnemen
aan het project Wel Thuis worden al begeleid door een
professional binnen de jeugdzorg. De (gratis) wekelijkse
ondersteuning van vrijwilligers is op basis van
gelijkwaardigheid en richt zich op de alledaagse vragen en
behoeften van het gezin, zodat zij meer grip krijgen op hun
situatie en uiteindelijk zelf verder kunnen. Een vrijwilliger is
een maatje voor het gezin door bijvoorbeeld een luisterend
oor te bieden, samen activiteiten te ondernemen,
opvoedingsondersteuning of vriendschappelijk contact te
bieden, mee te gaan naar afspraken en/of te helpen bij
structuur aanbrengen. Iedere drie maanden bespreken het
gezin, de coördinator, vrijwilliger en hulpverlener met elkaar
hoe het gaat.

