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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.
Maandag 5 december: Sint en Piet op school
Dinsdag 6 december: Studiedag voor alle leerkrachten, alle kinderen vrij
Donderdag 8 en dinsdag 13 december: rapportgesprekken
Donderdag 1 december: 15.00-15.30 Voorleeshalfuurtje op locatie Elegaststraat

Activiteiten


Vrijdag 2 december: 15.00-16.00 bijeenkomst 3 “Kennismaken met theater” voor kinderen
die zich hebben opgegeven voor deze buitenschoolse bijeenkomsten.
Locatie Vitruviusweg.

Schaaktoornooi
Zondag 20 november is in sporthal de Bongerd in Son en Breugel de 1e ronde om de
Eindhovencup gespeeld. Er waren 66 kinderen op af gekomen. Een geweldig aantal.
De kinderen vermaakten zich weer uitstekend met de activiteiten zoals, het grote schaakbord, het
estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf.
Van onze school deed dit keer alleen Bram Bijsterveld mee. Hij speelde in groep C. De 3e hoogste
groep bij de Eindhovencup. Hij deed goed zijn best maar had het zwaar in deze groep. Toch goed
gespeeld Bram.
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.
Het was weer een geslaagde dag.
Meneer Mario Adriaans.

Voorleeshalfuurtje
Op donderdag 1 december is er weer het voorleeshalfuurtje. Alweer voor de derde keer.
Wat leuk als u er ook bij bent met uw kind(eren).
Deze keer leest Marleen van Marrum voor.
Ben jij ook zo nieuwsgierig naar het boek waaruit zij voor gaat lezen?
Ik weet het al.......... en ik verklap alvast dat het een echt decemberverhaal gaat worden.........
sssst......... niet verder vertellen maar het gaat over SSSSt en ..................

Waar zijn wij als school mee bezig
Koffieochtenden
Op de jaarkalender staan de koffieochtenden voor dit schooljaar ingepland. Op welke locatie deze
plaatsvinden leest u steeds in het Korenaarbulletin. Ongeacht op welke locatie de koffieochtend is,
op iedere koffieochtend zijn alle ouder(s), verzorger(s) van onze school welkom.
Hoe daagt u uw kind uit tot gesprek?
Een gezamenlijke koffieochtend met onze SPILpartner Kinderopvang Dikkie&Dik.
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.

Wanneer: dinsdag 29 november van 8.45-9.45 uur.
Waar: Basisschool de Korenaar locatie Elegaststraat
9.45-10.30 Presentatie met veel foto’s en napraten studiereis Marokko
Wilma en Berdi

Spilnieuws
Scholing binnen ons Inclusief Spilcentrum.

Het afgelopen jaar zijn er gezamenlijke trainingen MISC (More Intelligent And Sensitive Child)
verzorgd voor de medewerkers van de Korenaar en onze Spilpartner Kinderopvang Dikkie&Dik .
Deze training gaat over hoe je met kinderen communiceert, hoe je observeert en begeleidt. MISC
ligt aan de basis van het Mediërend Leren. Het gaat om een kwaliteitsvolle interactie waarbij
respect, humor en eerlijkheid belangrijke factoren zijn. Wederkerigheid binnen de interactie is een
voorwaarde om tot leren te komen.

Hierboven het schematisch overzicht basisprincipes MISC, in de bijlage bij dit Korenaarbulletin ook nog de MISC boom.
Deze is ontwikkeld door Albert Janssens en Emiel van Doorn en geeft op een andere manier (groeimodel van een boom) de
basisprincipes van MISC weer.

MISC focust zich op 3 belangrijke onderdelen:
- Culturele en maatschappelijke achtergrond van de begeleider/leerkracht en het
kind/leerling.
- Emotionele/sociale klimaat tussen begeleider en kind
- Kennis van ontwikkeling.
Door deze trainingen worden wij steeds weer alert gemaakt op het belang van kwaliteitsvolle
interactie en wat daarvoor nodig is.
Een mooie ontwikkeling waarin we als Inclusief SPILcentrum een doorgaande lijn creëren van
0 t/m 12 jaar.
Wilt u hier wat meer over weten dan horen we het graag.
Kim Rijnders (VVE-SPIL coördinator) namens inclusief spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt.

Externe activiteiten / informatie
Sportinstuif Tennishal Vijfkamplaan
16 november t/m 7 december 2016
Zie voor meer informatie de affiches bij de ingangen van de school en/of de bijlage bij dit Korenaarbulletin

Activiteiten Prinsheerlijk buurten
Vitalis woonzorg groep, Pieter Eiffhuis, Woonbedrijf en prinsheerlijk buurten:
zorgzaam verbonden met elkaar en de buurt
Beste mevrouw, mijnheer,
December is een gezellige, feestelijke maand; zeker ingoed gezelschap.
De buurthuiskamer Thuis van prinsheerlijk buurten “zwaait”, met een aantrekkelijk programma en goed
gezelschap, het jaar 2016 uit!
In de bijlage daarover meer.
Iedereen is meer dan welkom!
Voor koffie, thee, een praatje is de buurthuiskamer ook in december op de normale tijden open:
maandag
10.00 uur - 16.00 uur
dinsdag
13.00 uur – 16.00 uur
woensdag
10.00 uur - 16.00 uur
donderdag
13.00 uur – 16.00 uur
vrijdag
10.00 uur - 16.00 uur
zondag
14.00 uur – 18.00 uur
zondag entree via zijingang Fakkellaan 27 (bij dokterspost); alle andere dagen via hoofdingang Pieter
Eiffhuis.
Heb jij een goed idee om december nog feestelijker te maken?
Laat het weten; elk goed idee willen we realiseren.
Tot later en met vriendelijke groet,
Gerard Kluessjen
vereniging prinsheerlijk buurten
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