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Maandag 25 september: Start Kinderboekenweek. Thema ‘Gruwelijk eng’
Donderdag 28 september: Afname NIO groep 8b
Maandag 2 oktober: Afname NIO groep 8a

Zet alvast in uw agenda:



Donderdag 5 oktober: Alle kinderen vrij, studiedag voor alle teamleden
(tevens is donderdag 5 oktober landelijke stakingsdag POinactie)

Activiteiten
Tafeldiploma-dag
Er is hard gewerkt in alle groepen aan de tafeltjes. Veel kinderen hebben met hulp van de
leerkrachten en hun ouders een tafeldiploma gehaald. Heb je deze keer geen diploma
gehaald, niet getreurd, er komen dit schooljaar nog 4 mogelijkheden. Ze staan allemaal op
de schoolkalender vermeld. De volgende is op dinsdag 21 november.
In totaal hebben 204 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 meegedaan.
Daarvan hebben nu:
Diploma A
=> 48 leerlingen = 23,5%
Diploma B
=> 30 leerlingen = 14,7%
Diploma C
=> 66 leerlingen = 32,3%
Diploma D
=> 17 leerlingen = 8,3%
Diploma E
=> 29 leerlingen = 14,2%
(Nog) geen diploma => 14 leerlingen = 6,9%
Voor vragen over het tafeldiploma kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw kind.

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
Professionele foto’s
Dinsdag 3 oktober a.s. komt een professionele fotograaf foto’s maken op onze school. Op
deze foto’s zullen allerlei aspecten van het onderwijs op onze school te zien zijn. Via het
aanmeldformulier bent u, mits anders aangegeven, akkoord gegaan met gebruik van foto’s
voor de website.
Deze professionele foto’s gaan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de schoolgids,
‘n Spilflyer etc.
Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind(eren) herkenbaar (in het gezicht) op deze foto’s
komt te staan/komen te staan, wilt u dit dan uiterlijk maandag 2 oktober via e-mail doorgeven
aan Marja van Kempen (administratief medewerkster van onze school)
m.vankempen@skpo.nl

De Ouderraad van de Vitruviusweg stelt zich voor

Van links naar rechts:
Monique, Saskia, Femke, Angela, Derya, Nienke, Eva en Wendy. Afwezig, Yolanda.

Vol met frisse energie en nieuwe ideeën, gaan wij er een mooi schooljaar van maken! We
zijn blij met de aanmeldingen van hulpouders, want samen kunnen we er een feest van
maken voor de leerlingen.
Vorige week woensdag hebben we onze eerste vergadering gehad en hebben we de
thema’s besproken en actiepunten voor het nieuwe schooljaar opgesteld.
Met vriendelijke groet, De Ouderraad.

Jumbo Spaaractie
Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor deze
‘Sparen voor je School’ actie, onder de deelnemende basisscholen, per regio, een te
verdelen budget beschikbaar. Vanaf woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november 2017
kan er door klanten van Jumbo weer gespaard worden. Tijdens de actieperiode ontvang je
bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende Jumbo-winkels.
Ook De korenaar neemt deel aan deze spaaractie.
Hoe meer punten onze school verzamelt, hoe hoger het te besteden bedrag zal zijn. Spaart
u, samen met familie en vrienden, mee voor onze school?
Wij gaan sparen voor extra spel- en leermaterialen die ook meekunnen naar onze nieuwe
school.
Hoe werkt de actie
Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een
schoolpunt met een code. Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u heel eenvoudig
de punten toewijzen aan De Korenaar. Hoe meer punten onze school verzamelt, hoe meer
we kunnen besteden aan spel- en leermaterialen.
En, om het u nog gemakkelijker te maken: In de hal staat op beide locaties een inzamelpunt
waar u de schoolpunten in kunt leveren. Wij zullen deze gespaarde punten dan activeren
voor onze school.
Samen sparen voor extra spel- en leermaterialen voor de kinderen op De Korenaar
Doet u ook mee?

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
Tijdens het eerste weekend van
oktober brengt het Weekend van de
Wetenschap je backstage bij bedrijven,
instituten, universiteiten, instellingen
en musea. Op meer dan 250 locaties in
Nederland openen deze organisaties
dan hun deuren voor het publiek.
In 2017 vindt het Weekend van de
Wetenschap plaats op 7 en 8 oktober.
Zet ‘m in je agenda!

De onderstaande bedrijven nemen deel in Eindhoven
Science Festival
Beleef het Science Festival op de campus van de Technische
Universiteit Eindhoven tijdens het Weekend van de Wetenschap.
Het leukste gratis uitje in de Brainport regio! Laat je inspireren
door de wereld van technologie en wetenschap.
Klik hier voor meer informatie

(Schone) energie voor iedereen!
DIFFER onderzoekt de toekomst van de energie. Kom op bezoek
en bekijk grote experimenten, doe proefjes tijdens een
puzzeltocht, bekijk workshops, laboratoria, mini-masterclasses en
praat met wetenschappers. En Helga van Leur beantwoordt al je
vragen!
Klik hier voor meer informatie
Een levend hart, zonder lichaam
De speklappen liggen al in de winkel. Maar het hart klopt nog.
Bloeddruk 120-80, pompt vijf liter per minuut, hartslag stabiel. En
dat in een laboratorium tussen het NS station en TU/e campus: Ga
backstage bij LifeTec Group!
Klik hier voor meer informatie

Archipel Muziekconcours

