
 
  

 
Nr. 07 maandag 7 oktober 2019   
 
In verband met de herfstvakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op 
maandag 21 oktober  

Belangrijke data  

• Maandag 7 oktober: Start nieuw Leefstijlthema: “Praten en luisteren” (zie hieronder) 
• Woensdag 9 t/m vrijdag 11 oktober: Feestweek de Korenaar 
• Woensdag 9 oktober: Finale Verkeersquiz VVN 8a, De Schalm in Veldhoven 
• Zondag 13 oktober: Mini marathon en City Run 
• Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: Herfstvakantie  
• Maandag 21 en dinsdag 22 oktober: hoofdluiscontrole 
• Dinsdag 22 oktober: Informatieavond voor de groepen 3, 7 en 8 (zie hieronder) 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Herhaald bericht: Leefstijlthema 2: Praten en luisteren 
 

 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Dit schooljaar zijn wij gestart met het eerste thema, “De groep! Dat zijn wij” waarin de sfeer in 
de groep centraal stond.  
Vanaf maandag 7 oktober gaat thema 2 van start: Praten en luisteren. Dit thema gaat over 
communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen 
gaandeweg leren.  
 
Horen is iets anders dan luisteren. Als je luistert krijg je een interactie. De interactie kan een 
antwoord of een niet-verbale reactie zijn. 
Kinderen leren hoe ze kunnen antwoorden of laten zien dat je luistert. Met een knik van je 
hoofd, door je lichaamshouding, allemaal zaken waarmee je kenbaar maakt dat je luistert.  
Wanneer je praat en er wordt geluisterd dan voel je je ook serieus genomen. Andersom: 
wanneer je praat en er wordt niet naar je geluisterd of je wordt genegeerd dan kun je 
verdrietig worden of juist boos. Dus ook de emoties zijn belangrijk in dit thema.  
Volwassenen kunnen het goede voorbeeld geven door naar hun kind te luisteren. Zo leert uw 
kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen. 
 
Vraagt u uw kind eens hoe dit onderwerp in de klas ter sprake is gekomen? Misschien een 
leuk moment om eens naar elkaar te luisteren. Twee vliegen in één klap: u bent 
geïnformeerd en uw kind voelt dat het een serieuze zaak is. 
Veel succes!! 
 
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Heeft u nog vragen, 
dan horen wij dat graag, 
 



Met vriendelijke groet, 
Team de Korenaar 

 
Informatieavond voor de groepen 3, 7 en 8 
Op dinsdagavond 22 oktober van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur hebben de groepen 
3, 7 en 8 een informatieavond. 

• Voor groep 3 zal dit gaan over het leren in groep 3 op het gebied van lezen, 
rekenen, schrijven, enz. 

• Voor groep 7 gaat het over: Welk advies kan mijn kind krijgen? Kan ik, als 
ouder, inschatten welk advies past bij mijn kind?, Waar moet ik dan precies op 
letten?. 

• Voor groep 8 gaat het over de procedure schooladvies, de overgang van P.O. 
naar V.O., wat komt daar dit schooljaar allemaal bij kijken? 

U krijgt voor deze informatieavonden nog een uitnodiging van de leerkrachten. 
 

Finale Verkeersquiz Zuidoost-Brabant 

Net als vorig jaar zal groep 8a ook dit jaar de finale spelen van de Verkeersquiz van 
Veilig Verkeer Nederland. Vorig jaar werden we kampioen, dus dit jaar kunnen we de 
eerste school worden die hun titel prolongeert!  

De finale is aanstaande woensdag 9 oktober in de Schalm te Veldhoven. We 
vertrekken rond half negen en zullen rond 11.45 uur terug zijn. Op dat moment 
mogen de kinderen wiens opa en oma er zijn meteen met hen gaan rondlopen, 
Hopelijk als kersverse verkeerskampioen. Maar eventuele broertjes of zusjes hoeven 
niet te wachten tot groep 8a terug is, die kunnen om half elf gewoon beginnen. 

  

Bijna herfstvakantie. 
 We maken al een aantal weken gebruik van ons nieuwe gebouw, dat we deze week vol trots 

aan ouder(s)/verzorger(s), oma’s en opa’s laten zien. 

Het was even wennen voor iedereen …Verschillende deuren waar kinderen door naar 

binnengaan naar hun groep.  En dan vragen wij u om buiten afscheid van uw kind, te nemen 

(groep 3 t/m 8). 

Dit doen we niet zonder reden. Allereerst leent de ruimte naar de groepen zich niet voor 

kinderen én ouders. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelfstandig worden 

en verantwoordelijk zijn voor hun eigen spullen. 
 De leerkracht ontvangt de kinderen bij hun groep, daar worden ze welkom geheten. 
 Heeft u, als ouder een mededeling, geef dit voor schooltijd telefonisch door of geef uw kind 

een briefje mee. 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 nemen dus afscheid bij de deur. 
 Ouders van de kleutergroepen komen mee naar binnen. In de grote hal nemen de ouders 

van de kinderen die in groep 1 of 2 zitten afscheid.  De ouders van kinderen die begin dit 



schooljaar gestart zijn en van kinderen die nu nog instromen lopen de ouders mee naar de 

groep en nemen daar afscheid. 

U bent natuurlijk welkom op school!!  
Loop gerust binnen na schooltijd en neem een kijkje in de groep en bekijk samen met uw 

kind de werkjes ed. 

 

Hoofdluiscontrole 

Maandag en dinsdag na de vakantie zullen alle kinderen weer gecontroleerd worden op 

hoofdluis. Het zou fijn zijn als u hier qua haardracht rekening mee houdt. Mocht u ons 

hoofdluisteam willen versterken, dan horen we graag van u! (juf Caroline 

c.ketelaars@skpo.nl) 

 
 

Activiteiten 
 

  

   
  
Workshops deze week Korenaar: Ik doe mee en Dikkie & Dik ook!   
Dinsdag 8 oktober: groep 1 en 2 dans in het dans- muzieklokaal   
Donderdag 10 oktober:  groep 3 en 4 muziek in het dans- muzieklokaal   
  
Voorleeshalfuurtje     

   
Waar? Leerplein 1-2   Tijd: 15.00- ong. 15.30 uur     
Wanneer? Dinsdag 8 oktober     
Voor wie? Alle kinderen van groep 1 t/m 3. Ouders, verzorgers zijn ook welkom bij het 
voorleeshalfuurtje.     
 

Korenaar:  Ik doe mee! en Radboud Universiteit  

Maandag na de herfstvakantie brengen de kinderen van de groepen 5-6-7 en 8 een opdracht 
over onze nieuwe school mee naar huis. Deze opdracht ontvangt uw kind van zijn/haar eigen 
leerkracht. Voor deze opdracht heeft uw kind uw hulp nodig! 
 
Uw kind gaat een vraag stellen aan twee volwassenen, bijvoorbeeld aan: moeder, vader, 
oma, opa, tante, neef, buur, zus of broer... De vraag is 

“ Wat vind jij van mijn nieuwe schoolgebouw?”  



Meer informatie ontvangt u na de herfstvakantie door middel van een brief die uw kind 
samen met de opdracht mee naar huis krijgt.  

Met vriendelijke groet,  
Dr. Jana Vyrastekova (onderzoekster Radboud Universiteit Nijmegen) en team De Korenaar  
 

 
Dansdag ‘Let’s Swing’ op donderdag 10 oktober 

 
Op donderdag 10 oktober komen 8 docenten van 'Dans in School' een 
heerlijke dansdag verzorgen voor alle groepen. De hele dag zijn de 
kinderen bezig met oefenen voor een dans en een beeldende opdracht. 
U bent als ouder welkom om te kijken naar de presentatie. Omdat we 
helaas niet alle kinderen én ouders tegelijk in de gymzaal kunnen 
herbergen is de presentatie opgesplitst in twee groepen: 
 

Wanneer bent u welkom? 
 
Groepen 1 t/m 4: 13.00u tot 13.45 
Groep 5 t/m 8: 14.00 tot 14.45 
 
Let op: 
Ouders kunnen verzamelen in de hal. We vragen u daar plastic slofjes aan te trekken om de 
gymzaalvloer te ontzien. U wordt binnengeleid door onze leerkrachten. Kijk goed welke tijd 
uw kinderen optreden. Om ruimte te kort te voorkomen vragen we u vriendelijk om niet bij de 
presentatie aanwezig te zijn waar geen van uw kinderen optreden. 
Van de leerkrachten krijgen de kinderen nog kledingtips. Leuk als u uw kinderen die dag wilt 
kleden in het thema swing/rock and roll! 

Let’s Swing! 

Hippies, provo’s en nozems, ze stelden de traditionele normen en waarden aan de kaak. 

Kenmerkend voor de Swing en de Rock & Roll zijn de snelle ritmes, swingende 

bekkenbewegingen, de beroemde ‘throw-aways’ en later ook de acrobatiek. 

Alle leerlingen leren een dans uit het rijke Amerikaanse Swing repertoire waar Rock & Roll 

en de Twist ook deel vanuit maken. En natuurlijk leren we de kinderen hoe je iemand op de 

dansvloer uitnodigt. Want na de presentatie gaat de vloer open voor – wie durft? 
Leerlingen krijgen ook een beeldende opdracht waarvan het resultaat meedoet in de 

presentatie.  

 Basisscholen Schaatsfestijn 

  

Ook dit jaar doet de Korenaar weer mee met het Basisschool 

Schaatsfestijn, dat voorheen Schaatsprestatierit heette. De week na de 

herfstvakantie moeten we als school onze deelnemers doorgeven, dat 

is nog maar een weekje of twee. We hopen dat er weer veel kinderen 

meedoen.  

• Wanneer: vrijdag 22 november  

• Wie: alle kinderen van groep 3 t/m 8 die zelfstandig kunnen schaatsen  

• Namens school zijn meneer Bram en de juffen Caroline, Ester en Ymke aanwezig.  



• Hoe aanmelden: middels het ingevulde inschrijfstrookje uit de bijlage, samen met 

€2,50 voor de medaille ingeleverd bij de eigen leerkracht. De ondertekende strookjes 

moeten uiterlijk 25 oktober zijn ingeleverd.  

Verdere informatie staat op de ouderbrief met het inschrijfstrookje, maar voor 22 

november geven we nog extra informatie. 

(Meneer Bram en meneer Fons, namens de Sportcommissie Korenaar) 

Goed doel overige kinderboeken? 
Met name afgelopen maandag was er een stormloop aan ouders en kinderen die een leuk, 
afgeschreven kinderboek wilde bemachtigen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar 2 dozen 
boeken over zijn, fantastisch! Wij hopen dat de kinderen er veel leesplezier aan beleven!  
Heeft iemand een goed doel voor ogen voor deze (circa) 30 boeken? Ik hoor het graag, 
anders gaan ze dinsdagmiddag de papiercontainer in! (Juf Caroline)  
 

Externen  
 
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  
 
Informatieavond GGD 
 ‘s Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze 
reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak 
van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. 
Daarom organiseert de GGD-informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor 
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  
  
Zindelijk zijn 
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat 
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. 
Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7-jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij 
ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een 
grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.  
  
Infoavonden 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 
12 november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor 
ouders van jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een 
specialist.  
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden 
verschillende manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis 
aan te pakken.  
  
Praktisch 
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis 
Helmond in de Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). 
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, 
Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven.  
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot 
ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. 
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website 
www.ggdbzo.nl. 
 

http://www.ggdbzo.nl/

