
 
  

Nr. 29 maandag 13 mei 2019   

 

Belangrijke data  

• Maandag 13 mei: start Leefstijlthema 6 “Lekker gezond”. Zie hieronder. 

• Dinsdag 14 mei: MR vergadering 20.00 uur 
• Woensdag 15 mei: Leerkrachten van de groepen 1-2 E en V vieren hun verjaardag. 
• Vrijdag 17 mei: Vrije dag groep 1-2 

 

Activiteiten 
Schoolreisje 

Dinsdag 21 mei gaan de groep 1 t/m 6 op schoolreis. Dit jaar worden twee dierentuinen 
bezocht. De onderbouwgroepen 1, 2 en 3 gaan naar Dierenrijk, de groepen 4, 5 en 6 gaan 
naar de Beekse Bergen. De kinderen lopen onder begeleiding in groepjes van ongeveer 6 
door het park.  Inmiddels hebben veel ouders zich aangemeld om als begeleider mee te 
gaan. Voor de groepen V1-2B, V1-2C en E5-6 zoeken we nog 1 begeleider per groep. Groep 
3A zoekt nog 2 begeleiders. 

Groep 1 t/m 3: Rond 9.15 uur zal de bus vertrekken naar Dierenrijk en om 15.00 uur worden 
we daar weer opgepikt. We zullen dan rond 15.30 uur terug op school zijn. Er wordt voor 
eten en drinken gezorgd, dus er hoeven geen tassen mee! De kinderen krijgen een Korenaar 
T-shirt aan, waardoor ze herkenbaar zijn in het park. 

Groep 4 t/m 6: Rond 9.00 uur zal de bus vertrekken naar De Beekse Bergen en om 15.30 
uur worden we daar weer opgepikt. We zullen dan, gezien de spits, tegen 16.30 uur op 
school terug zijn. De kinderen moeten zelf voor eten en drinken zorgen. Een rugzak is aan te 
raden, gezien ze hun tas de gehele dag bij zich moeten houden. De kinderen krijgen een 
Korenaar T-shirt aan, waardoor ze herkenbaar zijn in het park. 

We gaan er een BEESTACHTIG gezellige dag van maken!!  

Schaaktoernooi  

Zondag 19 mei wordt op Bs. De Klimboom in Best de 6e ronde van dit seizoen om de 
Eindhovencup gehouden. Het is een leuk en spannend toernooi. Dus alle kinderen op onze 
school die zin hebben in het schaken kom zondag allemaal naar dit supergezellige toernooi. 
Het begint om 10.00 uur. Voor de inschrijving, zie affiches die overal hangen in de Korenaar.

 



Start 10.00 uur en het einde verwachten we rond 14.00 uur. 
 Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.  
Meneer Mario Adriaans. 

 
Tafeldiploma-dag 
Op dinsdag 16 april is er weer een grote tafeldiploma-dag geweest. 
Hieronder ziet u de uitslag van de diploma’s in de verschillende groepen. 
Het belangrijkste tafeldiploma is diploma B omdat de leerling dan de tafels van 1 t/m 10 kent 
in een snel tempo. Ook tafeldiploma C is belangrijk omdat dan de deeltafels worden 
beheerst. Bij zowel tafels als deeltafels is het van groot belang dat deze steeds geoefend 
worden. Een diploma is dus geen garantie dat je de tafels voor altijd zult beheersen. In het 
onderstaande overzicht staan de groepen 4 wel genoemd. Ze zijn echter niet meegenomen 
is de totaalscore. 
 

 Aant. lln geen A B C D E 

  Afname 

16 april 

2019 

      

Groep               

V4a 23 16 6 0 1 0 0 

V4b 25 18 7 0 0 0 0 

E5 13 0 4 0 7 0 2 

V5 29 0 8 2 16 1 2 

E6 13 0 2 0 10 1 0 

V6 23 0 2 3 12 5 1 

V6-7 21 1 1 3 7 1 8 

E7 12 0 1 1 4 1 5 

V7 24 0 7 0 7 2 8 

8a 29 0 0 3 2 8 16 

8b 27 0 0 5 16 2 4 

Totaal 191 1 25 17 81 21 46 

Totaal % 100% 0,5% 13,1% 8,9% 42,4% 11,0% 24,1% 

 
 

Buitenspelen na schooltijd. 

Met het mooie weer blijven de kinderen regelmatig op het schoolplein spelen na schooltijd. 
Ook de ouders blijven zo nu en dan gezellig kletsen met elkaar. Fijn! 
Met de kinderen hebben we enkele afspraken gemaakt. 
Ze mogen gebruik maken van de speelmaterialen op het plein.  
De zandbakken zijn afgesloten met een zeildoek. Hier mogen de kinderen niet op! 



De kinderen mogen niet naar binnen om naar de wc te gaan of te drinken.   
Bent u als ouder aanwezig wilt u hier dan alstublieft op letten. 

 
Waar zijn wij als school mee bezig 

 
Leefstijl thema 6: “Lekker gezond”.  
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
We starten deze week met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond. 
In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan 
het belang van persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een verantwoord 
voedingspatroon. 
In de hogere groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en 
wordt aandacht besteed aan veranderingen in de pubertijd. 
 
In de laatste les blikken we terug op het afgelopen jaar: wat hebben de kinderen geleerd? 
Wat nemen ze mee naar volgend jaar? 
 
We hopen dat u dit jaar een goed beeld gekregen heeft van de inhoud van onze 
leefstijllessen.  
We blijven benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in deze heel erg op 
prijs stellen, aarzel daarom niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Korenaar 

 
 
Korenaar Ik doe mee  
  

 
 

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

Inpakken en wegwezen (ook de biebboeken) 
De verhuisplannen beginnen hier en daar al echt vorm te krijgen. In de voorbereiding van het 
inpakken willen we u vragen om alle bibliotheekboeken, die uw kind geleend heeft van 
school, in te leveren. Begin volgende maand wordt gestart met het inpakken van de 
boekendozen. Is het boek nog niet uit? Geen paniek, inleveren hoeft niet direct. Lees maar 
lekker uit en we zien de boeken graag begin juni terug in de schoolbieb! 
 
 
  
Nieuwbouw 



 

Voor de meivakantie hebben alle kinderen van de Korenaar een keuze gemaakt voor spullen 

die zij graag op het schoolplein en het leerplein zouden willen hebben.  

Met grote meerderheid zijn de egg-stoel en buiten-speel-materialen-kast als winnaar uit de 

bus gekomen! Houdt het Korenaarbulletin in de gaten, want achter de schermen wordt er 

een plan gemaakt voor hoe de kinderen er zelf voor kunnen gaan zorgen dat de spullen er 

komen! 

   
 
 
 
 
Externen  
 

 


