
 
  

 
Nr. 05 maandag 23 september 2019   

Belangrijke data  

• Dinsdag 24 september: Tafeldiploma-dag. Zie hieronder 
• Dinsdag 24 september: MR vergadering 20.00-21.30 uur  

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Koffieochtend 
Afgelopen donderdag heeft de eerste koffieochtend van dit schooljaar plaatsgevonden. De 
ochtend over taal op school was goed bezocht. Om de koffieochtenden gedurende het jaar 
vorm te geven willen wij graag van u weten waar u meer over zou willen weten. Dus heeft u 
een idee voor onderwerp laat het ons weten. Alle ideeën zijn welkom, stuur gerust een 
mailtje naar meneer John via j.vanbogget@skpo.nl 

 

 
 

Herhaald bericht: Tafeldiploma-dag 

De eerste tafeldiploma-dag van dit schooljaar staat gepland aanstaande dinsdag 24 
september.  
Alle kinderen gaan in de groep, maar vooral ook thuis, weer flink oefenen.  
Dinsdag kunnen ze dan laten zien of ze de geoefende tafels beheersen en 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. 

 
Activiteiten 
 
Schaatsprestatieritten 

Nog even en de marathon is weer geweest en vervolgens is het nog een maandje en dan staat het 

Basisschool Schaatsfestijn weer te gebeuren. Als Korenaar doen we al vanaf het begin mee en dus 

zijn we dit jaar uiteraard weer van de partij. Het schaatsfestijn is op vrijdag 22 november.  De kinderen 

kunnen weer kiezen tussen 20 minuten of 40 minuten schaatsen en de deelname is weer 2,50. 

In de bijlage vindt u het inschrijfformulier met de nodige informatie. U kunt deze brief zelf printen en 
invullen, maar de leerkracht van uw kind kan deze brief ook aan uw kind mee naar huis geven.  
Ter promotie heeft de organisatie een link meegestuurd:  http://youtu.be/QP041NLMUL8  
Namens de school zullen een viertal meesters en juffen op de ijsbaan aanwezig zijn. 
(Sportcommissie Korenaar) 
 

  
 
 
 
 

 
 
  
  

  
 
 
Uw kind(eren) hebben vorige week de flyer meegebracht waarin de naschoolse activiteiten van 
Korenaar: Ik doe mee en Dikkie & Dik ook staan. Tot en met dinsdag 24 september kan de folder 
ingeleverd worden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). Juf Amber verwerkt woensdagmorgen 
de aanmeldingen. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u een mail waarin staat aan welke 
workshop(s) uw kind deel kan gaan nemen.  
 

 

http://youtu.be/QP041NLMUL8


Workshops deze week Korenaar: Ik doe mee en Dikkie & Dik ook! 
Maandag 23 september: groep 3 en 4 sport in de gymzaal 
Woensdag 25 september: groep 5 en 6 sport in de gymzaal 
Donderdag 26 september: groep 7 en 8 theater in de gymzaal 
Donderdag 26 september: groep 3 en 4 muziek in het dans- muzieklokaal  
 
 

Voorleeshalfuurtje   
 
Waar? Leerplein 1-2   Tijd: 15.00- ong. 15.30 uur   
Wanneer? Dinsdag 24 september  
Voor wie? Alle kinderen van groep 1 t/m 3. Ouders / 
verzorgers zijn ook welkom bij het voorleeshalfuurtje.   
 
 

 

 
Boekennieuws (herhaling en aanvulling!) 
Herhaling: 
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. 
Aanvulling: 

• Uw (oudste) kind krijgt deze week een envelop van bibliotheek mee naar huis met 
informatie en een presentje met betrekking tot het Bieb Familie Festival. Deze vindt 
plaats van 2 t/m 20 oktober en sluit tevens aan op de kinderboekenweek met als 
thema ‘Reis mee’. 

• Gezien de kinderboekenweek dit jaar grotendeels samenvalt met onze feestweek, zal 
hier niet zo veel aandacht aan besteed worden als u van ons gewend bent.  

• In de bijlage van dide kinderboekenweek-flyer van kinderboekenwinkel De 
Boekenberg vol met activiteiten voor uw kind! 

 
Opa en oma dag  
Woensdag 9 oktober is de opa en oma dag. Alle opa’s en oma’s zijn aan het einde van de 
ochtend welkom om ons nieuwe gebouw te komen bekijken. Gaat uw zoon of dochter op 
woensdag naar kinderopvang Dikkie en Dik en 9 oktober niet? Breng de naschoolse opvang 
hier dan van op de hoogte. 
 
 

Externen  
 
Junior Night University van de Tilburg Universiteit 

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de Night University, hét gratis 

wetenschapsfestival van Tilburg University. Er is een speciaal programma voor jongeren 

van 9 t/m 14 jaar. Dit vindt plaats op donderdag 3 oktober van 18.30 – 20.00 uur op de 

campus van onze universiteit. 

 


