
 
 

 

Nr. 10    maandag 21 november      
 

Belangrijke data  

 

 Vrijdag 25 november: Finale voorleeswedstrijd groepen 7 en 8  

 Vrijdag 25 november: Roostervrije dag voor groep 1-2; alle kleuters vrij  

 Dinsdag 29 november: 8.45 – 10.30 uur koffieochtend, locatie Elegaststraat. 

Thema 1: Van 8.45-9.45 uur: In gesprek met uw kind. 

Thema 2: Van 9.45-10.30 uur: Presentatie en napraten studiereis Marokko Wilma en Berdi.  

 

Activiteiten 
 Vrijdag 25 november: 15.00-16.00 bijeenkomst 3 “Kennismaken met theater” voor 

kinderen die zich hebben opgegeven voor deze buitenschoolse bijeenkomsten. Locatie 

Vitruviusweg  

 

Eerst Sint, dan Kerst 
Hierbij informeren wij u alvast over de komende kerstactiviteiten. 

Het thema zal zijn 'ouderen in de wijk'. We gaan activiteiten organiseren voor en door ouderen en 
sluiten dit af op woensdagavond 21 december van 18:00 - 20:00 uur. Alle kinderen én hun 
ouder(s), verzorger(s) zijn welkom. Tip: noteer deze datum en tijd alvast in uw agenda.  

We hebben dan een grote kerstmarkt aan de Elegaststraat en een aantal teamleden zullen dan 
een musical voor u opvoeren. Nieuwsgierig geworden? In een volgend Korenaarbulletin meer 
informatie hierover.  

Pietenochtend op de Korenaar  
Wat een heerlijke ochtend is het weer geweest, die pietenochtend!  
De kinderen van de onderbouw mochten door de school lopen en kiezen uit knutselwerkjes, 
pietengym of pietenspelletjes!  
De kinderen van de bovenbouw hebben mooie knutselwerkjes kunnen maken!  
Mede dankzij de hulp van ouderpieten is de ochtend gezellig, vlot en tof verlopen! 
Bedankt voor alle inzet! 
Groetjes van de Sint en de pieten 
 

 
 



Meneer Hamid voorlopig afwezig 

Meneer Hamid zal voorlopig niet aanwezig zijn vanwege een operatie. Zeer waarschijnlijk is hij na 

de kerstvakantie weer aanwezig.    

MR Verkiezing 

Beste ouders, 
Per 1 januari 2017 treedt onze voorzitter van de MR af. Wij zijn dus dringend op zoek naar een 
nieuwe kandidaat, die tevens de rol van voorzitter ambieert. Bent u op zoek naar een leuke 
uitdaging binnen onze school. Vindt u het leuk om mee te denken, mee te beslissen en advies te 

geven over schools zaken. Meldt u dan nu aan via mr-korenaar@skpo.nl 

Dit kunt u doen t/m vrijdag 2 december a.s. 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 

Koffieochtend dinsdag 29 november  
Deze koffieochtend zal bestaan uit 2 delen. 
Thema 1: Van 8.45-9.45 uur: In gesprek met uw kind. 
Thema 2: Van 9.45-10.30 uur: Presentatie en napraten studiereis Marokko Wilma en Berdi. 
 
Thema 1: In gesprek met uw kind. 
 
Hoe daagt u uw kind uit tot gesprek?   

  
Samen kijken we naar voorbeelden in de thuissituatie en gaan met elkaar in gesprek over de 
handig tips. Nieuwsgierig over hoe u uw gesprekken kunt verdiepen, opvrolijken, kortom boeiender 
en leerzamer kunt maken? Kom en ga hier met elkaar over in gesprek.    
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
- korte opfrisser van de concrete 10 handige tips voor het voeren van 
gesprekken thuis.  
- samen kijken naar beeldmateriaal van voorbeelden in de thuissituatie.  
- met elkaar in gesprek over de handige tips. 
  
 
Thema 2: Presentatie en napraten studiereis Marokko 
Wilma en Berdi geven uw een korte terugblik op hun studiereis die ze 
gemaakt hebben in de herfstvakantie. Daarna is er gelegenheid om 
hierover met elkaar na te praten. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



Samen Leven - Levensbeschouwing 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De afgelopen jaren hebben wij op onze school gewerkt, voor het vak levensbeschouwing, met de 
methode “Trefwoord”. 
Wij vonden dat “Trefwoord” niet mee voldeed aan de hedendaagse inzichten rondom 
levensbeschouwing. De nieuwe methode “Samen leven” sluit hierbij wel aan.  
Hieronder leest u meer informatie wat de methode “Samen leven” inhoudt. 
 
Het doel van de methode “Samen leven” is om kinderen kennis te laten maken met de grote 
godsdiensten die er zijn (Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme) en dat ze 
leren om de verschillen te respecteren. 
Naast kennis over de belangrijkste godsdiensten leren de leerlingen ook nadenken over ‘het leven’. 
Door gesprekken in de groep over allerlei thema’s staan ze stil bij de vraag: wat vind ik daar zelf 
van?  
Zo kan het gesprek gaan over stilte, zuiverheid, bescherming, dankbaarheid of je thuis voelen. 
In deze lesmethode wordt gewerkt met voorwerpen. In iedere les staat een bepaald voorwerp uit 
één van de godsdiensten centraal: een wierookvaatje, een keppeltje, een gebedsmat, een 
ramshoorn, een klankschaal enz. Aan ieder voorwerp is ook een verhaal of gebruik verbonden, 
waar de leerlingen kennis mee maken. 
Zo komt de wereld van de godsdiensten heel voelbaar, ruikbaar, tastbaar, hoorbaar en zichtbaar 
dichterbij. 
Bij deze lessen schenken we als team extra aandacht aan de sfeer waarin we met elkaar praten: 
een sfeer van respect, veiligheid en openheid.  

 
 

Externe activiteiten / informatie 

Herhaald bericht: Workshop haarvlechten  
Hoi mama’s en papa’s van de Korenaar, 
 
Mijn naam is Joyce van den Waardenburg, mama van Zoey (groep 4). 
Ik zie steeds vaker dat kinderen een simpele staart hebben en van ouders 
hoor ik dat ze graag eens wat anders zouden willen doen met het haar van 
hun kinderen. 
Dat bracht mij op het idee om een soort van onderlinge workshop te 
organiseren op een woensdagmiddag op school. Met eigen kind als model. 
De volgende dingetjes komen aan bod. 

 Vlechten in de breedste zin van het woord 

 Invlechten  

 Werken met loombandjes 
Wil je nieuwe dingen leren ???? meld je aan via joyce2311@hotmail.com.  
Tot op heden hebben zich 5 ouders aangemeld voor deze workshop. Er is nog plaats voor meer ouder(s), 
verzorger(s) en hun kind(eren). De workshop is gratis. Eventuele kosten zijn de stiekjes, loombandjes 
enz. die je gebruikt.  
Heb je vragen ik ben ‘s middags te vinden op het schoolplein.  

 
Kindpakket gemeente Eindhoven 
Laag inkomen? Regel dat uw kind mee kan doen.  
De gemeente Eindhoven biedt voor kinderen tot 18 jaar van ouders met een inkomen tot 20% boven de 
bijstandsnorm, het kindpakket aan.  
Zie voor meer informatie www.eindhoven.nl/kindpakket  

http://www.bing.com/images/search?q=ingevlochten+haar+kinderen&view=detailv2&&id=6A648401B25EAFA98C6EF35BCB3510470F3974EA&selectedIndex=109&ccid=FqIxtT16&simid=607988446304994581&thid=OIP.M16a231b53d7a3e5b8f55a65e3431e87eo0
http://www.bing.com/images/search?q=ingevlochten+haar+kinderen&view=detailv2&&id=EF527102603ADABC3F6CAB9F0EA77503300FD26E&selectedIndex=240&ccid=%2bDjB3pon&simid=608051204369942825&thid=OIP.Mf838c1de9a27282947f03f86c29abe88o0
mailto:joyce2311@hotmail.com
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