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Belangrijke data






Dinsdag 14 juni: Koffieochtend Elegaststraat gaat niet door (zie onder)
Maandag 20 t/m vrijdag 25 juni: Extra vakantieweek, alle kinderen vrij
Dinsdag 28 juni: 13.15-14.30 uur Opa en Oma middag A t/m G locatie Vitruviusweg
Donderdag 30 juni: 13.15-14.30 uur Opa en Oma middag H t/m P locatie Vitruviusweg
Maandag 4 juli: 13.15-14.30 uur Opa en Oma middag Q t/m Z locatie Vitruviusweg

Activiteiten
Koffieochtend Elegaststraat
De koffieochtend op de Elegaststraat die gepland staat op 14 juni gaat niet door.
De komende weken hebben we wat extra informatie bijeenkomsten voor ouders rondom de
formatie gepland.
Tevens stond er voor deze ochtend nog geen thema gepland.
In deze drukke tijd, zowel voor u als voor ons, vinden wij dit de beste keuze.

Schoolreisje
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent ook weer dat het schoolreisje in zicht gaat
komen. Het schoolreisje zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 juli.
Groep 1, 2 én 3 gaan naar het Aardbeienhof te Gemert.
Groep 4, 5 én 6 gaan naar Toverland te Sevenum.
Alle groepen krijgen iets lekkers op locatie. Een lunchpakketje en geld is dus
niet nodig.
Wel mag je iets lekkers meenemen voor tussendoor.
We gaan er een gezellige dag van maken! Tot dan!
Schoolreiscommissie

Waar zijn we als school mee bezig
Voorbereidingen schooljaar 2016-2017
Deze periode is altijd een drukke tijd op school. We zijn met allerlei belangrijke zaken bezig
betreffende dit schooljaar. Hierbij kunt u denken aan toetsperiode in de groepen, verwerken
gegevens eindcito, voorbereidingen schoolkamp en schoolreisje, voorbereidingen laatste
schoolweek. Daarnaast wordt er ook al gewerkt aan allerlei zaken betreffende het volgende
schooljaar. Allerlei roosters worden gemaakt, personele zaken, jaarbestellingen worden al gedaan,
evaluaties en planning van schoolontwikkeling, onderwerpen teamscholing en persoonlijke
scholing enz. enz.
Naast deze drukke werkzaamheden is er ook nog tijd om iedere dag te genieten van de kinderen in
onze school; de ontwikkeling die zij in een jaar tijd weer door hebben gemaakt, het samen vieren
van verjaardagen en gewoon van het samen leren en samen spelen.

Herhaalde oproep: Op zoek naar ......
Bent u of kent u iemand die opzoek is naar een leuke en inspirerende uitdaging rondom taal?
Word onze voorleesvrijwilliger. Een woordenschatproject dat we samen met onze SPILpartners
opzetten, waarbij het samen genieten van taal met (jonge) kinderen centraal zal staan. Denk hierbij
aan voorlezen en het samen spelen van (taal)spelletjes. Voor verdere informatie zie de bijlage.

VakantieBieb-app
Uw kind heeft in de vakantie gelegenheid te blijven lezen met deze handige app. U kunt de app nu
al downloaden op tablet en telefoon en is beschikbaar voor zowel
Android als IOS. De app is helemaal gratis.
Wij stimuleren het gebruik van deze app ter bevordering van het
leesplezier en ook om een ‘leesdip’ te voorkomen. Uw kind krijgt deze
week een informatiefolder mee naar huis.
Er zijn nu al boeken beschikbaar voor kinderen en voor volwassenen
vanaf 1 juli. Meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Op locatie Elegaststraat zal vanaf donderdag de carrousel met
zwerfboeken weer gevuld zijn. Er mag een boek mee naar huis
genomen worden om lekker te lezen. Is het boek uitgelezen mag het
gaan zwerven.
Dit betekent dat het boek weggegeven mag worden, bijvoorbeeld aan een vriend(in), familielid, bij
de buren of achter laten bij de dokter, tandarts of zelfs op het vakantieadres. Heeft uw kind ‘zin’ in
een boek en zit op de locatie Vitruviusweg? Geen probleem, uw kind kan na schooltijd gewoon een
boek ophalen. Vrijdag wordt de carrousel nog een keer gevuld.
Een idee voor de komende vakantieweek?
Veel leesplezier!

WK van Eindhoven korfbal
Afgelopen zondag 12 juni hebben verschillende kinderen van onze school weer meegedaan aan
het WK van Eindhoven korfbal, een traditie op De Korenaar. Het WK werd weer gehouden op
sportpark 't Bokt bij PSV korfbal. De kinderen uit groep 8ab vertegenwoordigden Suriname en de
kinderen uit groep V4 en V5 waren Brazilië.
Onze Brazilianen deden het hartstikke goed, maar de tegenstanders waren letterlijk en figuurlijk
een maatje te groot. Volgend jaar zijn ze zelf de grootste in hun poule, dus hopelijk doen ze dan
weer mee. Aan de sfeer en beleving in hun ploeg ligt het niet...keigoed gedaan Brazilië! Suriname
lag heel lang op finale koers, maar de laatste groepswedstrijd tegen de directe concurrent werd
met 3-2 verloren. In de 'troostfinale' rechtten ze echter weer de rug en werden ze met overmacht
derde van Eindhoven! Gefeliciteerd!
Alle ouders en leerkrachten die zijn komen supporteren bedankt namens onze korfballers!

Goedendag!
5 oktober viert Nederland de Dag van de Leraar. U natuurlijk bekend. De
Nederlandse variant op het internationale World Teachers’ Day en
geïnitieerd door het Ministerie.
‘Een 10 voor de juf’ roept ouders en kinderen op juist die dag eens stil te
staan bij wat de juf of meester voor hen betekent. En ze te waarderen voor
wat zij doen.
Een bloem, een gedichtje, een zelfgemaakte tekening of iets anders waar
de juf of meester blij van wordt.
Zo staan ouders en kinderen er bij stil wat de juf of meester voor hen
betekent. Want ze verdienen toch een 10!?

Heeft de Korenaar ‘de liefste juf of meester van Nederland’?
Geef dan een juf of meester van onze school hiervoor op, u leest hieronder
hoe u dat kunt doen :
De opvallende verkiezing van de ‘leukste, beste en liefste juf of meester van Nederland van
stichting ‘Een 10 voor de juf’ krijgt dit jaar een vervolg.
Ook dit jaar krijgt de winnende juf of meester op 5 oktober, de Dag van de Leraar, een rijke
bloemenhulde als blijk van waardering voor haar of zijn werk!
Ouders en kinderen roepen wij op om ons te vertellen over fantastische juffen en meesters.
Ga naar onze Facebook-app en meld ze aan voor ‘de liefste juf of meester van Nederland’.
Op de agenda
Na de zomervakantie maken wij 3 genomineerden bekend voor de titel de ‘liefste juf of meester
van Nederland. En gaat de campagne ‘Een 10 voor de juf’ volle vaart vooruit. Wij streven ernaar
om op 5 oktober zoveel mogelijk leerkrachten te laten voelen dat ze er toe doen. Dus roepen wij
ouders op om op die dag waardering te tonen voor de juf of meester.
Zet u 5 oktober alvast in de agenda?
Op de hoogte blijven van ‘Een 10 voor de juf’? Meld u aan voor onze nieuwsbrief via
info@een10voordejuf.nl. Of volg ons via Facebook of Twitter.
Neem eens een kijkje op onze vernieuwde site: www.een10voordejuf.nl.
Werkt de facebook-link niet? Kopieer en plak:

https://www.facebook.com/een10voordejuf/app/194975693850063/

