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woensdag 25 oktober 2017

In verband met de studiedag van maandag 30 oktober ontvangt u het volgende
Korenaarbulletin op dinsdag 31 oktober.

Belangrijke data







Dinsdag 24 oktober: 8.45-10.00 uur Koffieochtend. Thema: gesprek- en
rapportcyclus
Dinsdag 24 oktober: 20.00-21.30 uur MR vergadering, locatie Vitruviusweg
Zondag 28 oktober: Van zomertijd naar wintertijd, klok 1 uur terug
Maandag 30 oktober: Studiedag voor alle leerkrachten, alle kinderen vrij
Dinsdag 7 november: 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje Spilcentrum locatie
Elegaststraat 1

Activiteiten
Schaaktoornooi
Een verslagje van een schaaktoernooi van een aantal weken geleden maar de moeite waard om toch
nog met u te delen

Zondag 8 oktober is in Gemeenschapshuis Genderdal de 1e ronde
om de Eindhovencup gespeeld.
Er waren zo'n 60 kinderen op af gekomen. Weer een geweldige
opkomst.
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met
de activiteiten zoals, het grote schaakbord, het Estafetteschaak en
het schaaktoernooi zelf.
Van onze school deed dit keer 1 leerling mee.
Bram Bijsterveld was nu ingedeeld in Groep D. Je ziet dat zijn spel
iedere keer beter wordt.
Hij speelde goed en werd eerste in zijn groep en ging weer met een nieuwe beker naar huis.
Goed gedaan Bram.
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.
Het was weer een geslaagde dag.
Meneer Mario Adriaans.

Voorleeshalfuurtje Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat, van
15.00-15.30 uur, in alle even weken.

Waar zijn wij als school mee bezig
Verandering van onze gesprek- en rapportcyclus
De 10 minutengesprekken en de rapporten zijn communicatiemiddelen om met u in gesprek
te gaan over hoe het gaat met u kind op school. We willen dit zo goed mogelijk aan laten
sluiten bij onze visie op inclusief onderwijs. Daarom zal dit onderwerp ook komend
schooljaar weer regelmatig op de agenda van studiedagen en teamvergaderingen staan.
Vorig schooljaar is een commissie gestart om te kijken naar
veranderingen in onze rapporten en de gesprekken die we daarover
voeren met ouders.
Nadat dit eind vorig schooljaar besproken is met het team gaan we
een aantal veranderingen dit schooljaar al doorvoeren. Verder gaan
we dit schooljaar nog met het team in gesprek over een aantal
mogelijke veranderingen en zullen daarover voor volgend schooljaar
besluiten genomen worden.
Aangezien het leerlingvolgsysteem van Leefstijl niet meer gebruikt
kan worden, hebben we gekozen voor het observatie- en
leerlingvolgsysteem van Looqin. De invulling hiervan zal besproken
worden met de ouders in november. Voor de groepen 6 t/m 8 zal ook
de Saqi onderwerp van gesprek kunnen zijn.
De belangrijkste aanpassingen kunt u hieronder lezen:
 In november voeren de leerkrachten 10-minuten gesprekken met alle ouder(s). Bij
deze 10-minuten gesprekken ligt de nadruk op het sociaal en emotioneel
functioneren (Looqin) van het kind in de groep. Ook kijken we dan naar het cognitief
functioneren in de groep. Tijdens deze gespreksavonden ontvangt u niet, zoals u
gewend was, een rapport.
 Groep 1 t/m 7 krijgt twee keer per jaar een rapport. Dit zal zijn in februari en juni/juli.
 Groep 8 krijgt één maal een rapport (juni/juli) en één maal een (schooladvies)
adviesrapport (januari/februari).
 Vanaf groep 2 geven we zowel bij het eerste als tweede rapport een overzicht mee
van de gemaakte Cito-toetsen van dat schooljaar. We zullen hierbij ook een uitleg
van deze gegevens meegeven.
 Op alle rapporten staan vanaf dit schooljaar waarderingen, en niet meer zoals u
gewend was cijfers. De volgende waarderingen zullen we gebruiken goed, ruim
voldoende, voldoende, matig, onvoldoende
 Poenpunten heten vanaf dit schooljaar Poenwaarderingen
Bovenstaande ontwikkelingen zullen gedurende dit schooljaar steeds besproken worden
tijdens de MR vergaderingen. Door middel van het Korenaarbulletin zullen we u informeren.

Mocht u op bovenstaande graag een toelichting hebben? Stuur u vraag via e-mail aan
Berdi de Jonge; directie-korenaar@skpo.nl . Wij kunnen dan op basis hiervan bekijken of het
zinvol is om een informatiemoment in te plannen of op een andere manier uw vraag te
beantwoorden.

Informatie bijdrage schoolreisje en schoolkamp
Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse brief waarin uw bijdrage voor het schoolreisje
(groep 1 t/m 6) en het schoolkamp (groep 7 en 8) gevraagd wordt.
Op basis van reeds ontvangen offertes (met name de bus) en de hogere kosten voor verblijf
(overnachting / eten-drinken) zijn de bedragen iets hoger geworden. Uw bijdrage voor het
schoolreisje is verhoogd met 3,- per kind, voor het schoolkamp met
5,- euro per kind. De verhoging van deze bedragen is gisterenavond
in de MR besproken.
De nieuwe bedragen zijn:
 Schoolreisje groep 1 t/m 6:
 Schoolkamp groep 7:
 Schoolkamp groep 8:

23,- euro
30 euro
60 euro

Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw De Korenaar
Met plezier nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst over de nieuwbouw van onze school.
Zie hiervoor de uitnodiging hieronder die tevens deur-aan-deur bezorgd zal worden bij
omwonenden van onze nieuwe locatie.
Deze uitnodiging vindt u tevens op de app en website bij het item ‘nieuws’.

Betreft: Bijeenkomst nieuwbouw basisschool De Korenaar

Geachte ouder(s), verzorger(s) van kinderen op basisschool De Korenaar en
omwonenden,
Namens de SKPO en de gemeente Eindhoven nodigen wij u uit voor
een inloopbijeenkomst over de voortgang van de nieuwbouw van
basisschool De Korenaar aan de Gerretsonlaan / Witloxweg.
De inloopavond zal plaatsvinden op woensdagavond 8 november 2017 van 18.30 –
20.00 uur, in de aula van basisschool De Korenaar aan de Vitruviusweg 41. Tijdens
deze avond kunt u zich een beeld vormen van het ontwerp en de planning. Ook is er
de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan vertegenwoordigers van de gemeente
Eindhoven, de architect en de school.
Met vriendelijke groet,
Berdi de Jonge, directeur basisschool De Korenaar

Externen
Korfbalvereniging DSC on tour!!
Bij deze nodigen we de 3 tot en met 7 jarige van basisschool De Korenaar graag uit voor een
tweetal Kangoeroe dagen op zaterdag 28 oktober en 4 november aanstaande.
Deze zijn van 9.00 - 12.30 uur in de sporthal De Vijfkamp aan de Vijfkamplaan 5 te
Eindhoven.
Tevens vragen wij , indien mogelijk, of de ouder(s) meekomen zodat ze de korfbalvereniging
DSC leren kennen en tevens zien hoe enthousiast de kinderen worden opgevangen en met
korfbal bezig zijn.
Aan deze dagen en clinics zijn geen kosten doen, wij doen dit graag en met veel
enthousiasme!
Aanmelden van kinderen bijvoorbeeld, kunnen ouders rechtstreeks bij ons doen via
aanmeldingen@kvdsc.nl.
Met vriendelijke groet,
G. Franse
Ledenwerving Korfbalvereniging DSC

