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Vrijdag 13 mei: Start project ‘Lezen met……’
Zondag/maandag 15/16 mei: Pinksteren
Dinsdag 17 mei: roostervrije dag, alle kinderen vrij
Woensdag 18 mei: Leefstijl thema 6: Lekker gezond
Donderdag 26 mei: 8.30-10.00 uur Koffieochtend Vitruviusweg thema: Jonge kinderen uitdagen
tot gesprek.
Vrijdag 27 mei: 8.30-9.00 uur Inloop voor ouder(s), verzorger(s) in alle groepen ‘project lezen
met…’

Activiteiten
Herinnering schoolfoto’s
Ruim voor de meivakantie heeft u de foto's van de schoolfotograaf ontvangen.
Voor een goede afwikkeling is het van belang dat u of de machtiging voor betaling of de foto's
inlevert. Velen van u hebben de envelop al weer ingeleverd. Mocht u het vergeten zijn, volgende
week staat de bak nog in de hal. U kunt tot 20 mei inleveren. De fotograaf haalt daarna de bak op.
Alvast bedankt

Schaaktoernooi
Zondag 22 mei wordt in Sociaal Cultureel Centrum De Dreef de laatste ronde om de
Eindhovencup gehouden. Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor kinderen
van onze school. Daarom hoop ik dat alle schakers van onze school daar aanwezig zijn.
Het begint om 10.00 uur.
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond 13.30 uur.
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.
Meneer Mario Adriaans.

SPIL Koffieochtend donderdag 26 mei:
Vervolg jonge kinderen uitdagen tot gesprek.
Een gezamenlijke koffieochtend met onze SPILpartner Kinderopvang Dikkie&Dik. Tijdens de
koffieochtend in januari hebben we gesproken over 10 handige tips voor het voeren van
gesprekken thuis. In de koffieochtend van 26 mei willen we hier op doorgaan. We kijken samen
naar voorbeelden in de thuissituatie en gaan met elkaar in gesprek over de handige tips.
Nieuwsgierig over hoe u uw gesprekken kunt verdiepen, opvrolijken, kortom boeiender en
leerzamer kunt maken? Kom en ga hier met elkaar over in gesprek.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- korte opfrisser van de 10 handige tips voor het voeren van gesprekken thuis.
- samen kijken naar beeldmateriaal van voorbeelden in de thuissituatie.
- met elkaar in gesprek over de handige tips
- mocht u de eerste keer niet aanwezig zijn geweest? Geen probleem, u bent van harte welkom.

Wanneer en waar: donderdag 26 januari op locatie Basisschool de Korenaar Vitruviusweg.
Hoe laat: 8.45-10.00 uur.

Herhaald bericht: Oma en Opa dagen 2016
De jaarlijkse oma en opa dagen zijn gepland en wel op de volgende dagen/tijden:
Elegaststraat:
Donderdag 12 mei: 13.15-14.30 uur (oma’s en opa’s van alle kinderen, geweest)
Vitruviusweg:
Dinsdag 28 juni: 13.15-14.30 uur
Donderdag 30 juni: 13.15-14.30 uur
Maandag 4 juli: 13.5-14.30 uur

(oma’s en opa’s van kinderen met achternaam A t/m G)
(oma’s en opa’s van kinderen met achternaam H t/m P)
(oma’s en opa’s van kinderen met achternaam Q t/m Z)

De oma en opa dag start met een kopje koffie/thee in de hal van de school. Juf Berdi opent de
middag met een praatje over de school. Daarna kunnen de opa’s en oma’s de groep(en) van hun
kleinkind(eren) gaan bezoeken.
De uitnodigingen heeft u reeds ontvangen. Mocht u deze nog vergeten zijn in te leveren bij de
leerkracht van uw oudste kind wilt u dat dan deze week nog doen.
Wij hopen weer veel oma’s en opa’s te ontvangen op deze middagen.
Team De Korenaar

Waar zijn we als school mee bezig
Leefstijlthema 6: Lekker gezond
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 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

Citotoetsperiode
Volgende week woensdag starten we met de cito tussentoetsen.
In de periode van 18 mei tot 17 juni zullen in alle groepen deze toetsen afgenomen worden.
In de groepen 1 en 2 nemen we o.a. de toetsen “taal voor kleuters” en “rekenen voor kleuters” af.
In de groepen 3 t/m 7 nemen we toetsen af op het gebied van technisch lezen (AVI en DMT),
spelling (SVS), woordenschat en rekenen (Rekenen en wiskunde). Voor meerdere leerlingen
herhalen we ook nog de toets begrijpend lezen.
N.a.v. deze toetsen maken we de groepsplannen. Elke leerling staat hier ingedeeld op zijn/haar
niveau. Deze indeling heeft consequenties voor de manier van instructie, de hoeveelheid tijd, de
hoeveelheid leerstof, enz.
Van de uitslagen van de toetsen die uw kind heeft gemaakt, krijgt u een overzicht bij het derde
rapport.
Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Project: Lezen met........
Op 18 mei begint het project lezen met...... Alle groepen gaan aan de slag met een schrijver.
Groep 1/2 Max Velthuis (kikker), groep 3,4,5 Annie MG Schmidt, groep 6,7,8 Roald Dahl.
Kinderen die boeken van deze schrijvers thuis hebben mogen deze mee naar school nemen. Wilt u
de naam van uw kind in het boek schrijven, dan gaan alle boeken weer met het goede kind mee
naar huis.
Op vrijdag 27 mei mogen alle ouders komen kijken in de groep van hun kind. Van 8.30-9.00 uur
laten alle klassen iets zien rondom hun schrijver.
We zouden het leuk vinden als er veel ouders komen kijken.
We zien u graag op 27 mei.

Jumbo spaarpunten!!
Weet u nog! De spaaractie van de JUMBO in het najaar van 2015?
Met elkaar hebben we heel veel punten gespaard. Totale waarde 2.338,87 euro.
Via de site van de Jumbo hebben we voor beide locaties een pakket van “Lego Education” kunnen
bestellen.
LEGO Education is een onderdeel van de LEGO Group, dat zich richt op het ontwikkelen van
LEGO materiaal speciaal bedoeld voor het onderwijs. Bij LEGO Education wordt veel onderzoek
gedaan en aan de hand van de resultaten worden producten ontwikkeld voor verschillende
onderwijsgebieden en leeftijden. Deze pakketten hebben we aangeschaft omdat het past binnen
onze ontwikkeling op het gebied van techniek en ICT.
Enkele groepen kunnen, zodra de materialen binnen zijn, aan de slag en daarna hun ervaringen
delen. Wij hopen dat ze hier veel leerplezier mee beleven.
Nogmaals hartelijk dank voor uw hulp om bovenstaande bedrag bij elkaar te sparen. Loop een keer
binnen en kom kijken als u meer wilt weten over Lego Education. Of bezoek de site
www.legoleerlijn.nl

Externe activiteiten
Herhaald bericht: Eerste Communie 2017
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de informatieavonden over de voorbereiding en de viering van
de Eerste Communie niet na de zomervakantie zijn, maar ervoor.
Voor wie zijn de informatieavonden bedoeld?
Voor de ouders die graag willen dat hun kind in het voorjaar van 2017 zijn of haar eerste communie doet.
Om welke kinderen gaat het?
De kinderen die in het schooljaar 2016-2017 in groep 4 of hoger zitten.
De informatieavonden worden gehouden
op 5 juli 2016 om 20.00 uur in de St. Thomaskerk, Thomaslaan 43
en 6 juli 2016 om 20.00 uur in de kerk van St. Antonius Abt, IJsselstraat in Acht.
De voorbereiding op de eerste communie zal starten na de zomervakantie.
Werkgroep eerste communie parochie St. Petrus’ Stoel eerstecommunie@petrus-ehv.nl

