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maandag 9 oktober 2017

In verband met de herfstvakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op maandag 23
oktober 2017

Belangrijke data





Maandag 9 oktober: Start Leefstijl thema 2: Praten en luisteren
Donderdagavond 12 oktober: 18.30-19.30 uur Inloopavond afsluiting
Kinderboekenweek voor kinderen ouder(s), verzorger(s) en opa(‘s), oma(‘s) op beide
locaties.
Vrijdag 13 oktober: Start herfstvakantie t/m vrijdag 20 oktober. Alle kinderen vrij
Woensdag 25 oktober: Spelinloop op locatie Vitruviusweg voor ouder(s),
verzorger(s) van kinderen in groep 1.

Activiteiten
Inloop kinderboekenweek op de Korenaar: Gruwelijk Eng!
Je hebt wat lef nodig om naar de inloop van donderdagavond 12 oktober te komen. Maar als
je durft………… dan zie en beleef je echt de meest mooie, gruwelijk enge zaken. U bent
welkom in alle groepen; kijk, geniet, griezel en verwonder.
Nieuwsgierig? Vooruit, een opwarmertje, 2 prachtige gruwelijk enge gedichten.
Gedicht gruwelijk eng!
Op een donkere avond in het bos
Bevond zich een dier dat leek op mos
het hart van hem was een groot zwart gat
hij wist zelf niet eens of er wel een klein beetje liefde in hem zat
hij liet iedereen die in het bos kwam schrikken
door hun op hun rug te tikken
hij heeft een verschrikkelijk leven
en wil iedereen een nachtmerrie geven
dit monster is beroemd
en wordt het mos monster genoemd
iedereen kent hem
hij werd gesignaleerd in het bos vlakbij Haarlem
hij loopt daar nog steeds rond
dus pas maar op anders bijt hij jou dadelijk in jou kont
hij is vaak alleen
en hij heeft geen vrienden zelfs niet één
kom niet bij hem in de buurt
je bent gewaarschuwd!
Marissa groep 8B

Griezel versje
Ik ben een griezel ik rijd dus niet op diesel.
Ik maak iedereen bang .
Maar waarschijnlijk wist je dat al lang.
Mijn favorieten dier is een slang .
Dus ik ben voor niets en niemand bang .
Ik sta bij een spookhuis het liefst in de ingang .
Dus mensen laten schrikken is mijn vak .
Kijk maar uit voordat ik je pak!
Want dan zegt jouw hoofdje krak .
Ik draag ook een rugzak en die zit niet vol met nagellak .
Sommige mensen noemen mij een roestbak .
Maar niet meer na dat ik ze aansprak .
Ik zit niet in een griezelpak .
En als je tegen me aanbotst geef jij mij een volle snoepzak .
Sorry dat ik me versprak .
Mijn moeder gooit altijd mijn stembanden in een stofzuigerzak .
Ik ben dus echt geen luilak .
Griezelen is gewoon mijn vak .
Ik woon in een heel eng huis .
Als je er komt zie je een gruwelijk kruis !
Dus ik heb je gewaarschuwd .
Misschien heb je het geraden ik ben een draak die vuur spuwt

Annabel groep 8B

En………. Gruweijk eng knutselen en tekenen

De marathon
Zondag 8 oktober was het weer zo ver: de marathon van Eindhoven! Ook basisschool de
Korenaar was weer vertegenwoordigd met een grote groep kinderen en ouders. Iedereen
had er veel zin in en het kleine beetje regen kon het enthousiasme niet minderen. Gelukkig
was het tijdens het lopen voornamelijk droog. Zowel de cityrun (5 km) als de mini-marathon
(1.6 km) was erg geslaagd! Renners: goed gedaan! Bij de finish stond een aantal juffen en
meesters de sportievelingen op te wachten. Gelukkig is iedereen mét medaille naar huis
gegaan! Gefeliciteerd!

En…. 2 teamleden van de Korenaar hebben de halve marathon gelopen.
Meneer Thomas en juf Anneke, ook jullie gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

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?

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
Leefstijl thema 2: praten en luisteren
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele
vaardigheden.
Dit schooljaar zijn wij gestart met het eerste thema waarin de sfeer in de groep centraal
stond.
Komende week gaat thema 2 van start: Praten en luisteren.
Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve
vaardigheden die kinderen gaandeweg leren.
Horen is iets anders dan luisteren. Als je luistert krijg je een interactie. De interactie kan een
antwoord of een niet-verbale reactie zijn.
Kinderen leren hoe ze kunnen antwoorden of laten zien dat je luistert. Met een knik van je
hoofd, door je lichaamshouding, allemaal zaken waarmee je kenbaar maakt dat je luistert.
Wanneer je praat en er wordt geluisterd dan voel je je ook serieus genomen.
Andersom: wanneer je praat en er wordt niet naar je geluisterd of je wordt genegeerd dan
kan je verdrietig worden of juist boos. Dus ook de emoties zijn belangrijk in dit thema.

Volwassenen kunnen het goede voorbeeld geven door naar hun kind te luisteren.
Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.
Vraagt u uw kind eens hoe dit onderwerp in de klas ter sprake is gekomen?
Misschien een leuk moment om eens naar elkaar te luisteren. Twee vliegen in één klap: u
bent geïnformeerd en uw kind voelt dat het een serieuze zaak is.
veel succes!!
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u nog vragen,
dan horen wij dat graag,
Met vriendelijke groet,
Team de Korenaar

Externen

Spaart u ook voor De Korenaar?

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD, 7 november 2017

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven
logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 november een
informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen.

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt
u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.

U bent van harte welkom op dinsdag 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD BrabantZuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen
kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.

