
 
  

 
Nr. 23 maandag 11 maart 2019   
 

Belangrijke data  

 Geen noemenswaardige activiteiten deze week 

 
Staking 15 maart  
Vrijdag 15 maart is de landelijke stakingsdag. De Korenaar is deze dag gewoon open, alle 
kinderen verwachten wij dus gewoon op school. Wel zullen we aandacht geven aan de 
staking. Dinsdag 12 maart zult u via e-mail meer informatie hierover ontvangen. 

 

 
Activiteiten 
 
Vrijdag 15 maart 
Deze dag is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag.  
Vrijdag is de school gewoon open, wel zullen wij aandacht besteden aan de staking.  
Dinsdag 12 maart zult u in de loop van de middag via de mail hier meer informatie over 
ontvangen.  
 

Schoolvoetbaltoernooi 
In de bijlage vindt u de inschrijfbrief voor het vernieuwde schoolvoetbaltoernooi.  
Print deze uit, vul even in en lever het strookje z.s.m. in bij de leerkracht van uw kind. 
Dit kan tot uiterlijk woensdag 27 maart. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Ontbrekende spelers korfbal 
Het korfbaltoernooi is op zondag 24 maart. Aanstaande donderdag de 14e moeten 
we onze teams definitief inschrijven. Sommige ploegen missen echter nog spelers. 

 Het team van groep 3-4 heeft pas één speler! Daarvoor zijn we dus nog op 
zoek naar vier kinderen. 

 We komen nog minimaal drie kinderen te kort om een tweede groep 8 team 
te kunnen maken. 

 Het groep 5-6 team is nagenoeg compleet. Er is nog plaats voor één speler, 
zodat er voldoende gewisseld kan worden. 

Als bijlage is de brief met het inschrijfstrookje toegevoegd. De ingevulde strook kan 
bij de eigen leerkracht of bij meneer Rogier of meneer Fons ingeleverd worden. In 



een andere bijlage ziet u de lijst met de kinderen die zich tot nu toe hebben 
aangemeld. Alvast bedankt namens de andere korfballers.  
 

Ontbrekende zwemmers  
Het zwemtoernooi is op woensdag 3 april. Aanstaande woensdag 13 maart moeten 
onze zwemteams samengesteld zijn, maar we missen nog vier zwemmers; eentje uit 
groep 5-6 en drie uit groep 7-8. Hopelijk heeft uw kind zin en tijd om deel te nemen. 
Als bijlage is de brief met het inschrijfstrookje voor het zwemmen toegevoegd. Het 
ingevulde strookje kan bij de eigen leerkracht of bij meneer Rogier of meneer Fons 
ingeleverd worden. In een andere bijlage ziet u de lijst met de kinderen die zich tot nu 
toe hebben aangemeld. Alvast bedankt namens de andere zwemmers. 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 

 
Uitslag grote tafeldiploma-dag 

Op dinsdag 19 februari hebben we weer een grote tafeldiploma-dag gehouden. 
We zien dat de groepen 4 ondertussen ook flink werken aan de tafels. De kinderen die er 
aan toe zijn in de groepen 4 mogen op voor een tafeldiploma. 
In de uitslag hieronder zijn de groepen 4 dan ook nog niet meegeteld. 
Doel is steeds om er voor te zorgen dat (bijna) alle kinderen tafeldiploma B behalen. Dit is 
namelijk het diploma waarin alle tafels van 1 t/m 10 afgenomen worden. 
Beheersing van die tafels helpt enorm bij het rekenen in de hogere groepen. 
 

Diploma Aant. lln geen A B C D E 

         

Groep               

V4a 23 18 4 1 0 0 0 

V4b 25 23 2 0 0 0 0 

E5 13 0 5 0 6 0 2 

V5 29 0 8 5 13 3 0 

E6 13 0 3 0 10 0 0 

V6 24 0 3 4 12 4 1 

V6-7 21 1 1 3 7 1 8 

E7 14 0 1 3 5 1 4 

V7 24 0 7 0 7 2 8 

8a 29 0 0 3 3 7 16 

8b 27 0 0 5 16 2 4 

Totaal 194 1 28 23 79 20 43 

Totaal % 100% 0,5% 14,4% 11,8% 40,7% 10,3% 22,2% 



 
 
Korenaar Ik doe mee  
  

 
 

 
Iedere dinsdag 14.45/15.00 - 15.30 uur: Voorleeshalfuurtje: 
hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)   
 
  
 

 


