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Maandag 2 oktober: Afname NIO groep 8a
Donderdag 5 oktober: Alle kinderen vrij, studieochtend en SKPO- middag voor alle
teamleden. (tevens is donderdag 5 oktober landelijke stakingsdag PO code rood)
Vrijdag 6 oktober: Roostervrije dag voor groep 1-2, alle kleuters vrij
Zondag 8 oktober: Minimarathon en City run. Er nemen weer veel
kinderen van De Korenaar deel.

Zet alvast in uw agenda:
 Donderdag 12 oktober: Afsluiting kinderboekenweek. Inloop van 18.30-19.30 uur
voor kinderen met hun ouder(s), verzorger(s)

Activiteiten
Kinderboekenweek op de Korenaar

Landelijk start de Kinderboekenweek aanstaande woensdag, maar op de Korenaar zijn we al
begonnen met griezelen! Afgelopen maandag hebben een aantal leerkrachten een
spannend, maar grappig toneelstuk gespeeld voor de kinderen. De foto’s hiervan vindt u
binnenkort op de website en app. Er wordt nu volop 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?
In de periode van de Kinderboekenweek is er van alles te doen bij kinderboekenwinkel de
Boekenberg. Als bijlage van dit Infootje vindt u het programma.
Juf Caroline Ketelaars

Kinderzwerfboek
Op initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp is het Kinderzwerfboek ontstaan. Op vele
plaatsen in Nederland en ook op onze school, locatie Elegaststraat, staan ‘stations’ waar
kinderen gratis boeken mee kunnen nemen. Het doel van deze stations is om zoveel
mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om te gaan lezen.
Op woensdag 4 oktober, tijdens de start van de Kinderboekenweek, doen wij mee met de
Nationale Kinderzwerfboekdag. Veel kinderen in Nederland kunnen thuis niet lezen omdat ze
geen boeken hebben. Op de Nationale Kinderzwerfboekdag worden in heel Nederland heel
veel gelezen kinderboeken op zwerftocht gestuurd. Zo kunnen meer kinderen genieten van
een leuk boek.
Vanaf aanstaande woensdag zal de groene carrousel, gevuld zijn met nieuwe leesboeken.
Iedereen mag na schooltijd gratis een boek meenemen, lekker lezen en daarna weer laten
zwerven. Het is de bedoeling dat het boek doorgegeven wordt aan een ander kind of achter
gelaten wordt op een willekeurige plek. Denk hierbij aan de wachtkamer bij de dokter, de
supermarkt of familie.
In het zwerfboek zit een sticker op de binnenkant van de kaft. Daar ziet u een zwerfcode
staan. Met deze code kunt u het boek aanmelden op de website (zie
www.kinderzwerfboek.nl) en de zwerftochten van de boeken volgen.
Veel leesplezier!
Juf Caroline Noorlander

Spilcentrum Jagershoef / Prinsejagt, Star Class op Basisschool de Korenaar
Op 21 september hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van Basisschool de
Korenaar op beide locaties gekeken en actief meegedaan aan de promotieshows van Star
Class. De kinderen hebben op die dag een flyer mee naar huis gekregen voor de cursus
"kennismaken met theater” die wij op de donderdagen 12 oktober, 26 oktober, 2 november, 9
november en 23 november op de locatie Vitruviusweg komen verzorgen.
De serie van zes lessen vormen een mooie afgeronde kennismaking met theater en worden
verzorgd door een theatraal en pedagogisch goed onderlegde docent. De kinderen worden
direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class docent. De lessen starten een
kwartier na schooltijd in de gymzaal en duren iedere keer een uur.
Inschrijven kan nog tot 7 oktober door het strookje uit de flyer in te vullen, te fotograferen en
terug te mailen of de gevraagde gegevens uit de flyer direct te mailen naar
info@enthousiasment.nl. U mag het strookje ook per post sturen naar :
Enthousiasment
Hulst 11
5662 TC Geldrop
Mocht u eerst meer info willen over deze cursus dan kunt u altijd even mailen naar
info@enthousiasment.nl of bellen met 040-2572410.
Met vriendelijke groet,
Enthousiasment

Schaaktoernooi
Zondag 8 oktober wordt in Gemeenschapshuis Genderdal de 1e
ronde om de Eindhovencup gehouden.
Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor
kinderen van onze school. Daarom hoop ik dat alle schakers van
onze school daar aanwezig zijn.
Het begint om 10.00 uur.
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond
14.00 uur.
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.
Meneer Mario Adriaans.

Voorleeshalfuurtje Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat.
Dinsdagmiddag 3 oktober
15.00-15.30 uur
Ben jij er ook bij?
Nieuwe voorleesvrijwilligers zijn nog steeds welkom. Stuur een mail aan: renevandenberg@woenselnoord.nl

Waar zijn wij als school mee bezig
Onderhoud speelpleinen


In de laatste week van de zomervakantie is op beide locaties het zand van de
zandbakken vervangen
 De bestrating wordt op beide locaties, daar waar nodig aangepakt, dit in verband met
wortelgroei van de aanwezige bomen
 Op locatie Vitruviusweg worden de leibomen gesnoeid
 Op locatie Vitruviusweg wordt het hekwerk van het voetbalveld gerepareerd.
Ten behoeven van een veilig speelplein controleert meneer Raymond Greveraars structureel
de speelpleinen en worden benodigde reparaties / onderhoud door hem steeds geregeld.
Maandag 2 oktober start het onderhoud op locatie Elegast. Zodra de werkzaamheden daar
zijn afgerond is het speelplein van de Vitruviusweg aan de beurt.

Beste ouders,
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan
een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven.
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de
kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct
aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen
voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app
kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte
kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school.
In de hal van de school staat op beide locaties een dropbox waar u ze in achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.
Team De Korenaar

Landelijke staking basisonderwijs 5 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag
staken. Het team van De Korenaar staat achter de doelen van deze staking.
Omdat alle kinderen van de Korenaar op 5 oktober al een roostervrije dag hebben omdat er
een studiedag gepland staat voor het team zult u weinig merken van de staking. Immers u
heeft al rekening gehouden met een roostervrije dag.
Bij aanvang van de SKPO-middag zullen veel personeelsleden, waaronder ook teamleden
van de Korenaar, hun steun aan de stakingsactie kenbaar maken.
Hieronder kunt u lezen waarom er landelijk gestaakt wordt.
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich
ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De
afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht
voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, dit heeft echter nog niet het gewenste
resultaat gehad.

Scholen voorzien een groot probleem. Mede door de hoge werkdruk en de lage salarissen in
het primair onderwijs zijn veel leerkrachten gestopt. Daarnaast starten er weinig nieuwe
leraren.
Het afgelopen jaar hebben wij gelukkig steeds leerkrachten kunnen vinden om uw kind les te
geven. Dit is echter lang niet altijd makkelijk en we voorzien dan ook dat dit steeds lastiger
zal worden. Het welbevinden van de leerkracht staat onder druk en we vrezen dat we straks
niet meer kunnen garanderen dat we zieke collega’s kunnen vervangen en voor elke klas
een leraar kunnen vinden
Het lerarentekort zal de komende jaren fors stijgen. Om deze problemen bij politiek Den
Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij
het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet geleid tot concrete
toezeggingen van de politiek. We horen in de media dat een nieuw kabinet van plan is om
substantieel te investeren, dit zal echter niet genoeg zijn om de salarissen substantieel
te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de
leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.
Als er nu niets verandert, kunnen we het goede onderwijs voor uw kind straks niet meer
garanderen. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één
front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van
het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral
voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

Externen
Kies je Sport
In de week van 2 oktober ontvangt uw kind een boekje of flyer van het project “Kies Je
Sport”.
Kies je Sport is een programma dat de mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport
en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen kinderen ontdekken welke sport en
sportaanbieder het beste bij ze past.
Meedoen
Van 30 oktober t/m 17 december 2017 bieden Eindhovense Sportaanbieders
kennismakingscursussen aan voor kinderen in het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit
twee tot vier lessen in aaneengesloten weken op de locatie van de sportaanbieder.
In totaal kan worden gekozen uit 94 cursussen, deze staan op eindhovensport.nl/kiesjesport.
Het programma Kies je Sport wordt elk voorjaar en najaar herhaald. Sportaanbieders kunnen
steeds nieuwe cursussen aanmelden voor het project.
Inschrijven
Inschrijven voor een sport naar keuze kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 3 t/m 27
oktober. Ouders maken op de website een account aan, selecteren de activiteit en schrijven
hun zoon/dochter in bij de activiteit naar keuze. De sportaanbieder ontvangt per e-mail een
aanmelding met de gegevens.
Het boekje ‘Kies je sport’ met informatie over het aanbod en aanmelden is als bijlage
toegevoegd aan dit Korenaarbulletin en staat ook op de app en de website van de school.

