
 
 

 
Nr. 04    maandag 18 september 2017   

Belangrijke data  

 Dinsdag 19 september: Korenaar Tafeldiploma dag  
 

 
Activiteiten 
 
Eerste grote tafeldiploma-dag van dit schooljaar voor groep 5 t/m 8 
De tafels van vermenigvuldigen zijn erg belangrijk. De leerlingen maken met de tafels een 

start in groep 4. Eind groep 5 hebben de leerlingen alle tafels aangeboden gekregen.  

Maar ook in de groepen 6 t/m 8 hebben ze deze tafels nog vaak nodig bij allerlei vormen van 

het rekenen. In groep 6 wordt nog veel geoefend met de tafels. Dit doen we omdat het 

belangrijk is dat de tafels na veel oefening gememoriseerd dienen te zijn.  

Dit betekent dat een leerling een som als 6 x 7 = niet meer uit hoeft te rekenen, maar dat in 

het geheugen achter de som 6 x 7 = automatisch het getal 42 staat.  

Dit is nodig om grote vermenigvuldigingen (352 x 625 =) snel uit te kunnen rekenen.  

 

Al meerdere jaren hebben we op onze school tafeldiploma’s die leerlingen kunnen behalen 

op het moment dat zij de tafels kennen.  



Om vooral leerlingen, maar ook hun ouders extra uit te dagen, zijn we vorig schooljaar 

gestart met “De grote tafeldiploma-dag”. Alle leerlingen kunnen op die dag op gaan voor een 

tafeldiploma.  

We hebben 5 verschillende tafeldiploma’s die oplopen in moeilijkheidsgraad.  

Tafeldiploma A: de tafels van 0 – 1 – 2 – 4 – 5 en 10  
(Bijv. 3 x 4 =, 8 x 10 =, enz.)  
 
Tafeldiploma B: de tafels van 0 t/m 10  
(Bijv. 5 x 4 =, 6 x 8 =, 9 x 9 =, enz.)  
 
Tafeldiploma C: deeltafels van 0 t/m 10  
(Bijv. 12 : 4 =, 64 : 8 =, 42 : 6 =, enz.)  
 
Tafeldiploma D: deeltafels van 0 t/m 10 met rest  
(Bijv. 14 : 4 = … rest …., 68 : 8 = … rest …., 45 : 6 = … rest …., enz.)  
 
Tafeldiploma E: alle voorgaande diploma’s + tafel van 12,5 en 25  
 

Dit schooljaar zullen we 5 tafeldiploma-dagen houden. We zullen dit ook steeds aangeven in 

het Korenaarbulletin. U kunt dan voordat deze dag plaatsvindt nog extra oefenen met uw 

kind.  

De eerste grote tafeldiploma-dag van dit schooljaar zal zijn op dinsdag 19 september.  

Hieronder vindt u een aantal sites voor het oefenen met tafels: 
www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/  
 
tafels-oefenen.nl/  
www.maaltafels.be/  
 
Hieronder een site met een goed artikel over het leren van tafels: 
http://www.thuisinonderwijs.nl/tips-om-thuis-te-oefenen-met-tafels-leren/ 

Namens de rekenwerkgroep,  
John van Bogget 
 
Schaatsprestatieritten 
Vanaf dit schooljaar zullen de Basisschool Prestatieritten voortaan Basisschool 
Schaatsfestijn heten. De Korenaar zal uiteraard weer deelnemen aan deze traditionele 
schaatswedstrijd die dit jaar op vrijdag 17 november verreden zal worden. 
Uw kind kan zich opgeven voor een rit van 20 minuten of een rit van 40 minuten.  
Deelname aan dit schaatsfestijn is €2,50 voor 
de medaille die de deelnemende kinderen na 
afloop krijgen.  
Bij dit Korenaarbulletin is de ouderbrief gevoegd 
met daarin alle informatie en het 
inschrijfstrookje.  
De ondertekende strookjes moeten zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk 3 oktober samen met 
€2,50 bij meneer Rogier of meneer Fons 
moeten zijn ingeleverd.  



Inleveren bij de eigen leerkracht kan natuurlijk ook. 
Hopelijk nemen er weer veel kinderen van De Korenaar deel. 
(sportcommissie) 
 

Schaken op school 
Schaaklessen op onze school vinden altijd plaats op woensdagmiddag van 13.15-14.15 uur, 
locatie Elegaststraat. De schaaklessen worden gegeven door meneer Mario en 2 vrijwilligers, 
meneer Bart en meneer Albert, beiden zeer ervaren schakers en lid van dezelfde  
schaakclub als meneer Mario.  
In vakanties gaan de schaaklessen niet door. Mocht een schaakles niet doorgaan dan 
informeert meneer Mario u tijdig.  
 
 

Kinderboekenweek op de Korenaar  
 

 
 
Landelijk start de Kinderboekenweek woensdag 4 oktober, maar op de Korenaar begint het 

griezelen al op maandag 25 september. Op die dag krijgen de kinderen een spannend, maar 

grappig toneelstuk te zien, gespeeld door leerkrachten. Vervolgens wordt er gedurende 3 

weken in alle groepen gelezen, geknutseld, gespeeld en geschreven over griezelen. Op 

donderdagavond 12 oktober van half zeven tot half acht bent u van harte welkom de 

resultaten te komen bekijken. Zoals inmiddels traditie is, zal ook kinderboekenwinkel De 

Boekenberg aanwezig zijn met gruwelijk leuke en griezelige boeken. U bent er toch ook bij?  

 

Informatieavonden 
Alle informatieavonden van de Korenaar zijn weer achter de rug. 
De ouder(s)/verzorger(s) hebben kennis kunnen maken met de nieuwe leerkracht(en). 
Tevens hebben ze gehoord wat er het komende jaar op het programma staat in de groep 
van hun kind. 
Ook hebben veel ouders direct gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een afspraak te 
maken met de leerkracht voor het bespreken van hun kind. 
Deze gesprekken vinden de komende weken plaats. 
 

 



 

 
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? 
 
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 
 
Onderwijsstaking 5 oktober 2017   

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Korenaar.  
In de landelijke media is er de laatste tijd veel 
aandacht voor een leerkrachten-initiatief dat 
‘POinActie’ heet. Deze vereniging van leerkrachten 

uit het basisonderwijs strijdt voor twee zaken: een eerlijk salaris en minder werkdruk.  
 
Op 5 oktober a.s. vindt de tweede stakingsactie plaats.  
Voor onze school staat op deze dag een studiedag gepland.  
In de ochtend vindt de studiedag met het team op school plaats. 
In de middag is de jaarlijkse SKPO middag.  
SKPO heeft het volgende bericht aan alle personeelsleden verstuurd:  
‘Wij willen jullie laten weten dat de SKPO-middag doorgaat en denken dat deze dag bijdraagt 
aan de waardering voor het vak en voor jullie. ….. Iedereen heeft het recht om te staken’.  
 
Een flink aantal leerkrachten van onze school ondersteunt de doelstellingen van de actie. 
Een groot aantal vindt wel dat de datum voor de staking op 5 oktober niet handig gekozen is. 
Dit omdat de Dag van de Leraar ook op 5 oktober is en veel onderwijs stichtingen dan een 
speciale dag voor het personeel organiseren. Het grootste deel van het team kiest er dan 
ook voor om deel te nemen aan de SKPO middag en de studieochtend door te laten gaan.  
 
Omdat op de jaarkalender van De Korenaar 5 oktober al gepland stond als een studiedag, 
een dag waarop alle kinderen een roostervrije dag hebben, heeft het wel / niet staken van 
leerkrachten van onze school voor u geen consequenties ten aanzien van het regelen van 
opvang voor uw kind(eren).  
  



Terugblik op schoolbezoek juryleden beoordelingscommissie traject 
Excellente scholen 
Dinsdag 12 september jl. heeft het schoolbezoek plaatsgevonden.  
Wij kijken met een prettig gevoel hierop terug. Wat de jury van onze school vindt, blijft 
voorlopig nog geheim. Zij hebben daar helemaal niets over losgelaten.  
Wel gaven zij aan dat zij de gevoerde gesprekken met kinderen, ouders, team, intern 
begeleiders en directie als open en prettig hebben ervaren. Zij gaven aan bij iedereen een 
grote betrokkenheid en enthousiasme te ervaren. Daarnaast gaven zij ook nog terug dat ze 
een eenduidig verhaal horen bij zowel directie, MT, team, ouders en kinderen over hoe het 
op onze school gaat én dat zij dat ook terugzagen en hoorden bij de rondgang door de 
school.  
 
Bij deze willen we met name de kinderen en de ouders bedanken voor hun deelname aan 
het gesprek met de juryleden. Het was fijn dat een aantal ouders van kinderen op onze 
school tijd hebben willen en kunnen vrijmaken. Dus hartelijk bedankt namens het team van 
de Korenaar voor jullie bijdrage.  
 
Hoe verder:  

 Er wordt een verslag door een van de juryleden gemaakt 

 Dit verslag wordt door het 2e jurylid gelezen  

 Daarna gaat het verslag naar een 3e lezer die nogmaals controleert of onze school 
aan alle criteria voldoet die zijn opgesteld voor het predicaat Excellente scholen.  

 22 januari 2018 wordt landelijk bekend gemaakt welke scholen in Nederland zichzelf 
voor 3 jaar ‘Excellente school’ mogen noemen.  

Dus we moeten nog even geduld hebben. Spannend wat de uiteindelijke uitslag gaat 
worden.  

 
Informatie van de school op de eigen app. Heeft u ‘m al? 
 

Alle informatie van De Korenaar is gebundeld in de app, speciaal voor onze 
school. De app kan op alle telefoons en tablets worden geïnstalleerd. Zoek 
in de appstore of google-playstore naar ‘de korenaar’. 
 
Naast nieuwsberichten zijn er ook de Korenaarbulletins terug te lezen, de 
kalender en vrije dagen. Alle informatie in uw broekzak! Daarnaast kunt u 
uw kind ziekmelden via deze app. De betreffende leerkrachten krijgen 
direct bericht. In het onderdeel ‘klassenboek’ plaatsen leerkrachten 
berichten en foto’s van leuke activiteiten in de klas. 
Daarnaast kunnen we u via pushberichten (mits u daar voor kiest) direct op 
de hoogte brengen van urgente zaken (bijvoorbeeld als de bus van het 

schoolreisje vertraagd is etc…). 
 
 

Herhaald bericht 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:  
 
 

 
 

  



Externen  
 
Inspectiebezoek Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.  
De onderwijsinspectie bezoekt op maandag 18 september het Samenwerkingsverband 
(SWV). Ook SKPO, de stichting waar De Korenaar onder valt hoort bij dit 
Samenwerkingsverband.  
Door middel van ‘ronde tafel gesprekken’ gaat de onderwijsinspectie in gesprek met allerlei 
groeperingen binnen het SWV.  
Onze school is benaderd om deel te nemen aan de ronde tafel gesprekken voor directeuren , 
leerkrachten en ouders. Namens onze school neemt Berdi de Jonge, Jody van Munster en 
een ouder van onze school deel aan het betreffende ronde tafel gesprek.  
 

 
 

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven  
Concerten voor de hele familie 

Ook dit seizoen biedt Muziekgebouw Eindhoven 
weer de mooiste en leukste concerten voor peuters, 
kleuters, jongens en meisjes. Kom samen met je 
ouders heerlijk genieten van avontuurlijke, leerzame 
en interactieve voorstellingen met de mooiste 
muziek. Opa’s, oma’s, neven, nichten, vrienden en 
vriendinnen neem je natuurlijk ook gezellig mee. 
Zie voor meer informatie de website  
https://www.muziekgebouweindhoven.nl 

 

 



 


