
 
  

 
Nr. 04 16 september 2019   

Belangrijke data  

• Dinsdag 17 september: kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8 

• Donderdag 19 september: koffieochtend => zie hieronder 
• Dinsdag 24 september: Tafeldiploma-dag 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Herhaald bericht: Koffieochtend 
De eerste koffieochtend van dit schooljaar staat gepland op de jaarkalender. 
Wanneer: Donderdag 19 september van 8.45 - 9.45 uur 
Waar: In de hal van de school. 
Onderwerp: lezen en begrijpend lezen 
Meerdere mensen van onze school zullen informatie geven over het belang van lezen. 
We denken dan aan LIST lezen, Tel Story, bibliotheek, nieuwe taalmethode, DIA begrijpend 
lezen. 

We zien u graag op donderdag 19 september in de hal van onze school. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Afgelopen donderdag zijn de eerste kennismakingsgesprekken geweest. De volgende ronde 
kennismakingsgesprekken staan aanstaande dinsdag gepland. Veel ouders hebben zich 
hiervoor al ingeschreven. Het kind waarvoor u een afspraak heeft mag mee naar het 
gesprek. Het zou fijn zijn als u voor uw andere kinderen, tijdens het gesprek, opvang regelt. 

 
Tafeldiploma-dag 

De eerste tafeldiploma-dag van dit schooljaar staat gepland op dinsdag 24 september.  
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 keertafels van 0 – 1 – 2 – 4 – 5 en 10  
(Bijv. 3 x 4 =, 8 x 10 =, enz.)  
 
Tafeldiploma B: de keertafels 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: deel- en keertafels van 0 t/m 10  
(Bijv. 15 : 5 =, 7 x 9 =,  72 : 8 =, 6 x 9 =, enz.)  
 
Tafeldiploma E: deel- en keertafels van 0 t/m 10 en 11, 12,5 en 25 
(Bijv. 27 : 3 =, 7 x 12 1/2 =,  77 : 11 =, 9 x 25 =, enz.) 



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. 
 

Boekennieuws 
Door de samenvoeging van twee schoolbibliotheken hebben we een overschot aan boeken. 
Een selectie van deze boeken zal tentoongesteld worden maandag 30 september en 
dinsdag 1 oktober van 14.45 tot 15.30 uur in de hal van onze school. Het gaat met name om 
boeken voor onze jonge leerlingen (groep 1-2-3) en boeken voor leerlingen van 9 tot 12 jaar. 
U mag, met of zonder uw kind, komen kijken of er boeken tussen liggen die u graag thuis in 
de kast wilt hebben. 
 

Voordat deze honderden boeken aangeboden kunnen worden, 
moeten zij 'bibliotheek-onklaar' gemaakt worden. Dat wil zeggen dat 
de sticker met magneetstrip, die achterin het boek geplakt is, eruit 
gehaald moet worden. Verder moet door middel van een kruis op de 
kaft zichtbaar gemaakt worden dat het boek niet meer in onze 
schoolbibliotheek hoort. Wij kunnen uw hulp hierbij gebruiken, want 
dit is heel wat krabwerk! Komt u de komende ochtenden ook even 
een half uurtje helpen? In de hal staan de boeken, mesjes en een 
kop koffie of thee voor u klaar! 

Met vriendelijke groet, 
Caroline Ketelaars 
Taalcoördinator en ZON-leerkracht 
Basisschool de Korenaar, Eindhoven 

 
 

 

Activiteiten 
 
  
  

  
 

 
Voorleeshalfuurtje   
 
Waar? Leerplein 1-2   Tijd: 15.00- ong. 15.30 uur   
Wanneer? Dinsdag 17 september  
Voor wie? Alle kinderen van groep 1 t/m 3. Ouders / 
verzorgers zijn ook welkom bij het voorleeshalfuurtje.   
 
 
Naschoolse sportlessen  
Deze week starten de activiteiten sport. Meneer Pascal geeft de naschoolse sportlessen.   
maandag 16 september voor groep 3 en 4 voor kinderen die zich hebben opgegeven           
Donderdag 19 septembergroep 5 en 6 voor kinderen die zich hebben opgegeven   



Schaken 
 
Deze week wordt de flyer van de schaaktraining uitgedeeld aan alle 
kinderen die zin hebben in schaken.  
Kinderen die graag willen schaken kunnen zich dan opgeven, zodat ze 
mee kunnen doen met de schaaktraining op woensdagmiddag.  
Meneer Mario Adriaans. 

 
Boeken sparen bij Total tankstation 

Zoals al een aantal jaren, is het 

weer de tijd van boeken sparen bij 

het tanken! Leuke tip voor de 

feestdagen of gewoon omdat 

lezen zo leuk is! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Externen  
 
Persbericht: 

Sinterklaasbank opent inschrijving voor 6.000 kinderen 

Op 15 juli jl. opende de Sinterklaasbank de jaarlijkse inschrijving voor kinderen die door 

armoede dreigen geen Sinterklaascadeau te krijgen. De Sinterklaasbank heeft zich als doel 

gesteld om die kinderen van een cadeau te voorzien. Dit jaar kunnen wij 6.000 kinderen blij 

maken met een cadeau van Sint. Aanmelden kan tot 15 oktober via een intermediair, of 

totdat het aantal van 6.000 kinderen bereikt is. 

Voorzitter van de Sinterklaasbank Elisa Nuij is blij dat er dit jaar nog meer kinderen geholpen 

kunnen worden: ‘Iedereen weet dat Sinterklaas een bijzonder en magisch feest is. Daar 

hoort bij dat iedere kind een cadeau krijgt. Ik herinner me nog heel goed het moment dat ik 

2006 een kale woning binnenstapte. Kale muren. Matrassen op de grond. Gas, water en licht 

afgesloten. Aan een van de muren hing een tekening in mooie kleuren, ik zag Sint en zijn 

Pieten op de pakjesboot. De fleurige tekening in contrast met de kille woning greep me 

enorm aan. Die avond bracht ik mijn dochtertje naar bed. De volgende ochtend werd ze met 

rode wangen van de spanning wakker en rende direct naar haar schoen om te kijken wat 

Piet erin had gestopt. Dat gevoel zou het kind van de tekening nooit ervaren. Het brak mijn 



hart en zo ontstond de Sinterklaasbank. Geen enkel kind verdient het om door armoede zich 

te hoeven afvragen of hij of zij wel lief genoeg geweest is.’ 

Aanmelden 

Als ouder kun je niet zelf een aanvraag indienen. Maar uitsluitend via een intermediair, 

iemand die professioneel bij het gezin betrokken is, bijvoorbeeld een maatschappelijk 

werker, bewindvoerder, schuldhulpverlener, vrijwilliger Humanitas of iemand van het 

wijkteam van de gemeente, jeugdhulp, school of huisarts. 

 
Word een musical ster in 4 dagen 

   
 
VOOR HET EERST IN HET PARKTHEATER EINDHOVEN; WORD EEN MUSICALSTER 

IN 4 DAGEN! 

Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze herfstvakantie 

komt de Musical4daagse voor de eerste keer naar Eindhoven. Maak een musical in 4 dagen 

voor een echt publiek. Geen ervaring nodig.  

Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige 

musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Het 

Parktheater Eindhoven. 

Voor wie? 

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 

12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.  

Goed om te weten 

15 oktober t/m 18 oktober | 10:00 tot 15:00  

Inschrijven kan tot 1 oktober via de website: www.musical4daagse.nl.  
Let op, er is maar beperkt plaats!  

Kosten voor 4 dagen: €137,95  

Meer informatie:  
Website: www.musical4daagse.nl  

Email: info@musical4daagse.nl 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc   
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