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Belangrijke data


Dinsdag 12 september: 8.45-10.00 uur Koffieochtend locatie Elegaststraat



Dinsdag 12 september:









Locatie Vitruviusweg
19.00-19.45 uur Informatieavond groep V4, V5 en V5/6
19.45-20.00 uur kopje koffie/thee en elkaar ontmoeten in
de groep(en) van uw kinderen
20.00-20.45 uur Informatieavond groep V6, V7a en V7b
Dinsdag 12 september:
Locatie Elegaststraat
19.00-19.45 uur Informatieavond groep E1-2, E6
19.45-20.00 uur kopje koffie/thee en elkaar ontmoeten in
de groep(en) van uw kinderen
20.00-20.45 uur Informatieavond groep E4-5 en E7
Dinsdag 12 september:
Juryleden van de beoordelingscommissie Excellente
Scholen bezoeken onze school (zie hieronder).
Donderdag 14 september: Locatie Vitruviusweg
19.00-19.45 uur 19.00-19.45 uur Informatieavond groep
V1-2a, V1-2b, V1-2c
19.45-20.00 uur kopje koffie/thee en elkaar ontmoeten in
de groep(en) van uw kinderen
20.00-20.45 uur Informatieavond groep V3a en V3b
Vrijdag 15 september:
Roostervrije dag groepen 1-2, alle kleuters vrij
Spelinloop kleuters:
Locatie Vitruviusweg
woensdag 27 september voor groep 2
woensdag 25 oktober voor groep 1
locatie Elegaststraat
donderdag 21september
dinsdag 3 oktober
dinsdag 24 oktober

Activiteiten
Tafeldiplomadag
De eerste tafeldiploma-dag staat gepland op dinsdag 19 september. Alle kinderen
gaan in de groep, maar vooral ook thuis, weer flink oefenen. Volgende week dinsdag
kunnen ze dan laten zien of ze een diploma hebben verdiend.
De data van de tafeldiploma-dagen staan vermeld op de kalender.

Aanmelden schaaklessen op De Korenaar
Deze week wordt de flyer van de schaaktraining uitgedeeld aan alle
oudste kinderen.
Kinderen die graag willen schaken kunnen zich dan opgeven,
zodat ze mee kunnen doen met de schaaktraining op
woensdagmiddag.
Meneer Mario Adriaans.

Herhaald bericht

Voorleeshalfuurtje Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat.
Wanneer? 1x per 2 weken (even weken)
Hoe laat? van 15.00-15.30 uur
Ben jij er ook bij?
Het voorleeshalfuurtje start dit schooljaar op dinsdag 19 september. Omdat we op dit
moment te weinig voorleesvrijwilligers hebben, vindt het voorleeshalfuurtje plaats in de even
weken.
Data tot de herfstvakantie: Dinsdag 19 september en dinsdag 3 oktober.
Oproep voor nieuwe voorleesvrijwilligers.
Mocht u zin en tijd hebben om voor te komen lezen (1x per maand of een paar keer per jaar
is ook mogelijk) dan kunt u dit laten weten aan René van den Berg; opbouwwerker Buro
Cement: renevandenberg@woenselnoord.nl

Waar zijn wij als school mee bezig
Toelichting informatieavonden
Een uitnodiging voor deze informatieavonden ontvangt u (of heeft u reeds ontvangen) via email van de leerkracht(en van uw kind(eren).
Wij hopen u allen tijdens deze avonden te ontmoeten.
Tijdens deze avond kunt u het 2e adresformulier controleren. Mochten gegevens niet
correct/gewijzigd zijn dan kunt u die zelf aanpassen op het formulier. Na controle graag uw
paraaf. Dan is voor ons duidelijk dat u het formulier gezien heeft.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de informatieavond(en) te bezoeken dan ontvangt u
in een envelop (meegebracht door uw kind) dit formulier alsnog van ons. Graag uw
controle/wijzigingen aanbrengen. Wilt u het formulier z.s.m. weer afgeven bij de leerkracht,
óók als er niets veranderd is.

Informatieavond groepen 8
De eerste informatieavond stond gepland op donderdag 7 september. Dit was de infoavond
van de groepen 8. Er werd vooral informatie gegeven over de adviesprocedure richting het
voortgezet onderwijs. Daarna kregen de ouder(s) nog informatie in de groep over de verdere
activiteiten van dit schooljaar. Wij waren tevreden met de opkomst. Tussen de 55 en 60

ouders waren aanwezig om de informatie uit eerste hand te vernemen en om kennis te
maken met de leerkrachten die uw kind dit schooljaar gaan begeleiden.

Traject Excellente school
Vorig schooljaar heeft onze school zich ingeschreven voor het traject Excellente scholen.
Om aan dit traject te mogen deelnemen zijn strikte voorwaarden gesteld. Zo moet de school
bij het laatste inspectiebezoek de waardering goed hebben ontvangen, tevens moet er één
of meerdere onderdelen zijn waarop de school excelleert.
Wij hebben aangegeven dat ons excellentieprofiel inclusief onderwijs is.
Het traject bestaat uit meerdere onderdelen.
In januari/februari 2017 hebben we eerst allerlei formulieren in moeten vullen waarin we
beschreven hoe het excellentieprofiel zichtbaar is in onze school, onze manier van werken
en ons beleid. Vervolgens moesten we in mei 2017 in een dialooggesprek met 2 juryleden
onze school beschrijven en vragen beantwoorden.
Deze eerste 2 onderdelen hebben we goed doorstaan.
Het laatste onderdeel vindt plaats op dinsdag 12 september.
Twee juryleden komen onze school bekijken. Ze kijken in de groepen, en voeren gesprekken
met de directie, leerkrachten, ouders en kinderen.
In januari 2018 krijgen we te horen of we het predicaat Excellente School krijgen.

Leuke spaaractie!
Tankstation Total is weer gestart met een spaaractie voor jeugdboeken. Bij iedere 10 liter
brandstof ontvang je een zegel en bij 5 zegels mag je een gratis boek uitkiezen! Het gaat om
de volgende titels:

Even voorstellen
Beste ouders/ verzorgers,
Ik ben Rik, een 4e jaars Pabo student aan de Fontys hoge school, Kind
en educatie in Eindhoven. Ik ben 25 jaar en geboren en getogen in
Eindhoven. Voor mijn Pabo opleiding heb ik een opleiding tot Sport en
bewegingscoördinator afgerond aan het ROC Eindhoven (inmiddels
Summa).
Het komend schooljaar ben ik op maandag en dinsdag werkzaam in de
klas van meneer Michiel en meneer Ramses (groep V7B). Naast deze
vaste dagen zal het ook regelmatig voorkomen dat ik een hele week
aanwezig ben.
Aangezien dit mijn examenjaar is, zal ik regelmatig zelfstandig lessen/lesdagen verzorgen in
de groep. In het examenjaar maakt de student tevens een scriptie en moet hij bewijzen zelf
de klas te kunnen draaien.
Op het moment dat u ergens vragen over heeft kunt u daarvoor dus ook bij mij terecht, ik zal
mijn best doen ze zo goed mogelijk te beantwoorden.
We gaan met zijn allen voor een leerzaam en gezellig schooljaar!
Met vriendelijke groeten,
Meester Rik

Beeldmateriaal en de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens
Beeldmateriaal waarbij een leerling herkenbaar in beeld is, zegt iets over die leerling.
Vandaar dat het telt als ‘persoonsgegeven’. In dat geval geldt de wet op de bescherming van
persoonsgegevens.
Op de Korenaar willen we de ouders graag informeren over wat er op school allemaal
gebeurt. Dat doen we via onze kanalen op facebook en twitter, de schoolapp, het
korenaarbulletin en de vernieuwde website. De leerkracht kan een foto- of videoverslag
maken en plaatsen op een voor ouders goed te vinden plek. Op deze wijze proberen we de
betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de klas en de school te vergroten. Kinderen
kunnen thuis trots vertellen over wat er in de klas gemaakt is en ouders hebben een beeld
van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.
De wet verplicht de school om daarvoor toestemming te vragen aan ouders. De meeste
scholen, evenals de Korenaar, regelen die toestemming bij inschrijving. Dat alleen is echter
niet voldoende. De school moet de ouders elk jaar herinneren aan het feit dat we deze
toestemming hebben gevraagd maar ook de ouders wijzen op het feit dat deze toestemming
te allen tijde kan worden ingetrokken of opnieuw kan worden gegeven. Dat kan in principe
ook per medium: de website, het korenaarbulletin, de app of social media.
De Korenaar neemt de algemeen geldende handreikingen in acht. Zo zullen we doorgaans
geen namen plaatsen bij beeldmateriaal op internet, brengen we de leerling niet in
verlegenheid en zorgen we er zo goed mogelijk voor dat het materiaal niet als schadelijk
voor het imago of de persoon kan worden gezien. Mocht de school beeldopnames van
kinderen willen gebruiken voor derden (bijvoorbeeld een tv programma) dan wordt daar
opníeuw toestemming voor gevraagd.
De toestemming is niet nodig voor beeldopnamen in de klas, voor educatieve doeleinden of
training van de leerkracht. Soms filmt een juf of meester zichzelf of een stagiaire. Daarbij
kunnen leerlingen in beeld komen. Hiervoor hoeft de school geen toestemming te vragen. De
school mag deze opnames alléén intern gebruiken en op generlei wijze openbaar maken.
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of uw toestemming willen intrekken dan kunt
u contact opnemen met Berdi de Jonge, directeur.

Iedereen veilig over straat
Vorig schooljaar hebben 2 ouders het initiatief genomen om samen met de
directie van de Korenaar te verkennen of het mogelijk is om de oversteek
bij de Oude Bossche Baan weer bemenst te krijgen met
verkeersbrigadiers bij aanvang en einde schooltijd.
Doel: de kinderen van basisschool de Korenaar 2x per dag veilig de Oude
Bossche Baan te laten oversteken.
Vindt u dit ook belangrijk? Zie voor meer informatie de bijlage ‘Verkeersbrigadiers’ bij dit
Korenaarbulletin.

Externen

