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Belangrijke data




Maandag 30 oktober: studiedag voor het team, alle leerlingen vrij
Dinsdag 31 oktober: 15.00-15.30 uur voorleeshalfuurtje locatie Elegaststraat 1
Vrijdag 3 november: vrije dag groep 1-2

Activiteiten
SPIL nieuws
Als SPIL werken kinderopvang Dikkie & Dik en basisschool de Korenaar
nauw samen. Zo is er elke dinsdagochtend (in schoolweken) van 8.45
uur tot 12.45 uur taalles voor ouders van Inclusief SPIL centrum
Jagershoef-Prinsejagt. Gedurende het hele schooljaar kunt u aansluiten
om de Nederlandse taal (nog beter) eigen te maken. Wilt u mee doen
dan bent u op dinsdag van harte welkom op de Elegaststraat locatie van
basisschool de Korenaar.
Bent u nieuwsgierig naar de dagelijkse praktijk van Inclusief SPIL centrum JagershoefPrinsejagt? Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Kinderopvang Dikkie & Dik tijdens de
speelinloop. Deze is iedere dinsdag van 8.45 uur tot 10.45 uur op de Gerretsonlaan en
iedere woensdag van 8.45 uur tot 10.45 uur op de Elegaststraat.
Ook basisschool de Korenaar opent regelmatig haar deuren voor ouders van het
SPILcentrum. U bent op dinsdag 14 november van 8.45 uur tot 10.15 uur van harte welkom
de Vitruviusweg locatie en op woensdag 15 november van 8.45 uur tot 10.15 uur op de
Elegaststraat locatie van basisschool de Korenaar.

Waar zijn wij als school mee bezig
Studiedag maandag 30 oktober
De titel van deze studiedag is: Van doelen en leerlijnen, van klassenmanagement en knalles.
Met het hele team gaan we kijken hoe we lessen die we elke dag geven nog beter aan
kunnen laten sluiten bij alle kinderen (kindgericht onderwijs). We kijken dan steeds meer
naar leerlijnen => dit houdt in dat we kijken naar bijv. wat moet een leerling op het gebied
van rekenen precies leren en weten in de periode van januari tot juli.
Hieruit stellen we dan doelen samen die we verwerken in de les (knalles). D

Studiemiddag woensdag 1 november
Op woensdagmiddag hebben we een studiemiddag over Looqin.
Dit is onze nieuwe sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem.
We gaan met het hele team kijken naar de resultaten van de eerste ronde invullingen.

We hebben tijdens deze ronde voor alle leerlingen 2 onderdelen ingevuld, namelijk
welbevinden en betrokkenheid. 2 zeer belangrijke onderdelen als het gaat om de
ontwikkeling van kinderen.
We kijken ook naar het verdere invoeringstraject van Looqin. Wat gaan we invullen tijdens de
volgende periode en wat en hoe koppelen we de gegevens terug naar ouders.

Spilfolder kinderopvang Dikkie & Dik en basisschool De Korenaar
In de afgelopen weken hebben zowel de oudste kinderen van een gezin van kinderopvang
Dikkie & Dik als van basisschool De Korenaar onze spilfolder mee naar huis gekregen.
“Samen Spil zijn” daar zijn we trots op en dat willen we uitstralen.
TROTS OP ONZE SAMENWERKING EN ONZE KWALITEIT DAAROM DEZE FOLDER.
Deze folder willen we ook gebruiken voor nieuwe ouders die in onze wijken komen wonen.
Aan alle ouders van ons Spilcentrum hebben wij dan ook de volgende
vraag: indien er bij u in de straat / omgeving een nieuw gezin met kinderen
komt wonen of als er een baby’tje wordt geboren, zou u dit aan ons door
willen geven. Wij bezorgen dan bij hen onze mooie Spilfolder.

Voorleeshalfuurtje Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat, van
15.00-15.30 uur, in alle even weken. Dinsdag 31 oktober en 14 november zijn alle kinderen
vanaf ong. 3 t/m 8 jaar welkom.

Externen
Presentatie Piratenzoon door Rob Ruggenberg op vrijdag 10
november 2017 om 19.30 uur in de Boekenberg op de Kleine
Berg!

Tip voor leerlingen uit groep 7 en 8: Rob
Ruggenberg presenteert zijn nieuwe
boek Piratenzoon! Rob Ruggenberg is niet alleen
een geweldige schrijver van superspannende
boeken, ook presenteert hij fantastisch. Iedereen
hangt aan zijn lippen als hij vertelt over zijn reizen
en zijn attributen laat zien. Bij elk van zijn
historische boeken, maakt hij een website vol
weetjes - ideaal voor een spreekbeurt of
boekbespreking! Dit boek gaat over Zain, zoon van
een beruchte piraat, die in 1602 gevangen wordt
genomen door Spanjaarden...

De Sint komt weer ouderwets met de stoomboot aan op de Kanaaldijk Noord
Op zaterdag 18 november zullen weer vele kinderharten sneller
gaan slaan als ze in de verte de boot van Sinterklaas en zijn
Pieten over het Eindhovens Kanaal zien aankomen. Zoals elk
jaar beloofd het weer een heel groot feest te worden. Vanaf 11.30
uur zijn alle kinderen en natuurlijk hun ouders van harte welkom
om aan de Kanaaldijk Noord voor de intocht van de
Goedheiligman. En zoals het een goede traditie betaamt, is er
een fantastisch programma samengesteld om de kinderen - en
natuurlijk hun ouders - feestelijk in de stemming te brengen tot de
Sint en zijn vrienden met hun boot aanmeren.
Sinterklaas zal om 13.00 uur vertrekken richting het 18 Septemberplein waar hij op zijn zetel
plaatsneemt om kinderen handjes te schudden en te trakteren. Fleurtje en de coole Pieten
band zullen het programma verzorgen aangevuld door circus groep Simsalabim. Om een uur
of 16.00 zal Sinterklaas afscheid nemen en na een vermoeiende dag samen met de Pieten
rustig naar zijn residentie vertrekken. Het belooft een mooie dag te worden!

http://sinteindhoven.nl/

