
 
 

 

Nr. 33    maandag 30 mei 2016 
 

Belangrijke data  
 

 Dinsdag 31 mei: MR vergadering locatie Vitruviusweg  

 Donderdag 2 juni: 19.30 uur locatie Vitruviusweg: Informatiebijeenkomst voor ouder(s), 

verzorger(s) groepen  6 van beide locaties  

 Vrijdag 3 juni: Roostervrije dag voor groepen 1-2, alle kleuters vrij  

 

Activiteiten 

Ouderbedankochtend  
en afscheid juffrouw Toos en meneer Ton 

Na het succes van vorig jaar hebben we dit jaar weer een 
bedankochtend. Op deze ochtend willen de kinderen iedereen 
bedanken die heeft geholpen op school. Mede door uw hulp kunnen 
we uitstapjes maken, knutselen, biebboeken ruilen, feesten vieren, 
schaken, enzovoort.  
 
Dit jaar staat er tijdens de bedankochtend nog iets speciaals te 
gebeuren.  
Juffrouw Toos en Meneer Ton nemen afscheid van onze school. Zij 
gaan met pensioen. Tijdens de bedankochtend hebben u en de 
kinderen de gelegenheid om Juffrouw Toos (op de Vitruviusweg) en 
meneer Ton (op de Elegaststraat) te bedanken voor hun jarenlange 
inzet op onze school.  
 
 

De bedankochtend vindt plaats op: 

 de Vitruviusweg donderdag 7 juli, 8.30 uur – 10.30 uur.  

 de Elegaststraat vrijdag 8 juli, 8.30 uur – 10.00 uur. 
 

Natuurlijk zorgen wij als school voor de koffie en thee met iets lekkers. We willen graag 
weten hoeveel mensen er ongeveer komen. U kunt zich voor 16 juni aanmelden bij: 
Elegaststraat: juf Mannie: m.vantuyn@skpo.nl 
Vitruviusweg: juf Geertje: g.wijn@skpo.nl 
We hopen u graag tijdens de bedankochtend te zien.  

 
Ring gevonden 

 
 
Deze ring (met inscriptie) is gevonden op de speelplaats van de 
Vitruviusweg. Bent u hem verloren? Informatie bij juf Toos. 
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Schaaktoernooi  
Zondag 22 mei is in het Sociaal Cultureel Centrum de laatste ronde om de Eindhovencup 
gespeeld. Er zijn 55 kinderen op af gekomen. Een zeer goede opkomst. 
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de activiteiten zoals het grote 
schaakbord, het Estafetteschaak, en het schaaktoernooi zelf.  
Van onze school deden dit keer 5 kinderen mee. 
 
Raquel Broekx en Jaidy van Zon speelden mee in de Eindhovencup 2A/B. Raquel deed 
het uitstekend in deze zeer sterke groep. Ook Jaidy heeft zich goed geweerd in deze groep. 
Malin Deuten speelde mee in Eindhovencup 2C. Ze speelde wederom goed, in een sterke 
competitie. Goed gedaan Malin. Wout speelde mee in Eindhovencup 1A/B. Hij heeft goed gespeeld 
en had veel plezier. Bram Bijsterveld speelde mee in Eindhovencup 1E/F. Voor Bram was het de 

spannendste dag van de Eindhovencups tot nu  de toe. Hij moest nog 2 
punten binnen halen voor het kampioenschap. 
Met alle energie die in hem zat behaalde hij de benodigde punten en ging aan 
het eind van de dag trots met een mooie beker naar huis. Proficiat Bram en 
welverdiend. 
 
Alle schakers van de Korenaar bedankt voor jullie deelname aan het toernooi. 
Aan het eind van de dag ging iedere deelnemer met een mooi prijsje naar 
huis.  
Het was weer een geslaagde dag. 
Meneer Mario Adriaans.  

 

 
 
  

 

  
 

 

 

Projectweek ‘Lezen met….’   
De Projectweek is succesvol afgesloten met een kijkje in de klassen. Donderdagochtend in de 
groepen 8 aan de locatie Elegaststraat. De Roald Dahl quiz was niet gemakkelijk!  
Vrijdagochtend was het ‘open deur’ in  de groepen 1 tot en met 7. In elke groep was goed te zien 
met welke boeken en schrijver gewerkt is.  Zo heeft u een indruk gekregen waar we mee bezig zijn 
zodoende  heeft u kunnen zien wat we doen aan leesmotivatie, begrijpend lezen, 
smaakontwikkeling in de boekkeuze bij kinderen, LIST-lezen en creatieve ontwikkeling.  
 
Kortom: Leesonderwijs is meer dan lezen alleen!  

   
 



WK van Eindhoven op 29 mei jl. 

     
Wij hebben gisteren heel fijn gevoetbald. Het was heel leuk. We hebben 6 wedstrijden gespeeld en 

zijn 9de geworden. Wij waren Brazilië.  Soms moesten we lang wachten. 

Groetjes, Jordy, Stephen, Damian, Salahedin, Mattie en Joey 

 
Waar zijn we als school mee bezig  
 
Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 
Door het vertrek van meneer Ruud (in april jl.) en meneer Ton op het einde van het schooljaar 
omdat hij met pensioen gaat was er vacatureruimte op onze school. We kunnen na goede 
gesprekken een nieuwe leerkracht welkom heten in ons team. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal meneer Carstian Dirks als leerkracht werkzaam zijn op 
onze school. Voor een aantal van u wellicht een bekende naam, meneer Carstian heeft namelijk al 
een aantal jaren op onze school gewerkt. Meneer Carstian is een goede aanvulling op de reeds 
aanwezige kwaliteiten binnen het team op onze school. Naast zijn taak als groepsleerkracht zullen 
wij zeker gebruik gaan maken van zijn kennis over ICT en Techniek. 
 

Uitslag Cito-eindtoets  
Van dinsdag 19 t/m donderdag 21 april hebben de leerlingen van de groepen 8 weer de Cito-
eindtoets basisonderwijs gemaakt. 
De toets bestaat uit 220 vragen verdeeld over 2 onderdelen namelijk taal en rekenen. 
Het oude onderdeel studievaardigheden zit voortaan verwerkt in de onderdelen taal en rekenen. 
 
Het aantal goed gemaakte opgaven wordt omgezet in een standaardscore.  
Deze standaardscore ligt tussen 500 en 550. 
Binnen deze scores liggen alle niveaus voor het voortgezet onderwijs.  
De gemiddelde ongecorrigeerde score van onze school is dit schooljaar 536,6.  
Volgens de inspectienormen vallen wij in schoolgroep 26. 
Dit betekent dat wij als school minimaal moeten scoren tussen 531,2 en 535,2. 
Ligt je gemiddelde score onder 531,2 dan scoor je bij de inspectie een onvoldoende. 
Ligt je gemiddelde score tussen 531,2 en 535,2 dan scoor je bij de inspectie een voldoende. 
Ligt je gemiddelde score boven 535,2 dan scoor je bij de inspectie een goed. 
Onze score van 536,6 scoort dus boven de gestelde bovengrens en wordt gewaardeerd met goed. 
Het landelijk gemiddelde is 534,5. We zitten daar dus ook behoorlijk boven. 

 
We kunnen dit schooljaar zeggen dat de leerlingen 
boven verwachting hebben gescoord. 
De intelligentiescores van alle leerlingen lagen dit 
schooljaar met een gemiddelde van 97,4 lager dan 
vorig schooljaar (gemiddelde 101). Toch hebben de 
leerlingen dezelfde gemiddelde citoscore behaald 
als vorig schooljaar. 
We zijn als school dan ook heel trots op iedereen 
die heeft meegewerkt aan het behalen van deze 
scores. In het bijzonder op onze leerlingen van 
groep 8. 
 


