Nr. 12 maandag 20 november 2017

Belangrijke data





Maandag 20 t/m vrijdag 24 november: Week van de Mediawijsheid
Dinsdag 21 november: tafeldiplomadag
Dinsdag 21 november: 8.45-10.00 uur Koffieochtend
Donderdag 23 november: voortgangsgesprekken

Activiteiten
Tafeldiplomadag
Aanstaande dinsdag staat er weer een tafeldiplomadag op het programma. Alle kinderen
gaan die dag weer op voor hun volgende diploma.
Even als herhaling:
We hebben 5 verschillende tafeldiploma’s die oplopen in moeilijkheidsgraad.
Tafeldiploma A: de tafels van 0 – 1 – 2 – 4 – 5 en 10
(Bijv. 3 x 4 =, 8 x 10 =, enz.)
Tafeldiploma B: de tafels van 0 t/m 10
(Bijv. 5 x 4 =, 6 x 8 =, 9 x 9 =, enz.)
Tafeldiploma C: deeltafels van 0 t/m 10
(Bijv. 12 : 4 =, 64 : 8 =, 42 : 6 =, enz.)
Tafeldiploma D: deeltafels van 0 t/m 10 met rest
(Bijv. 14 : 4 = … rest …., 68 : 8 = … rest …., 45 : 6 = … rest …., enz.)
Tafeldiploma E: alle voorgaande diploma’s + tafel van 12,5 en 25
Veel succes met oefenen.

Sinterklaas
Het is u vast niet ontgaan, Sinterklaas is weer in het land!
Ook dit jaar volgen wij op school het Sinterklaasjournaal. De komende weken
kijken alle kinderen dagelijks op school het journaal van een dag ervoor.
Vanaf dinsdag 14 november trekken de groepen 5 t/m 8 een lootje in hun
eigen groep. Zij hebben dan ruim de tijd om een surprise voor een klasgenoot
te maken, voor dinsdag 5 december. Deze surprise brengen de kinderen
maandag 4 december mee naar school.
Vanaf maandag 20 november mogen alle kinderen een eigen schoen meenemen naar
school. Deze wordt op dinsdag 28 november in de klas gezet.
Woensdag 22 november is het pietenochtend voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4.
Graag de gymschoenen mee voor de pietengym bij de onderbouw!
De groepen 5 t/m 8 hebben een gedeelte van de dag een eigen sintprogramma.
Dinsdag 5 december vieren wij de verjaardag van Sinterklaas op school.
De groepen 1 t/m 4 (let op!!!: Van beide locaties) vieren dit in de gymzaal op de
Vitruviusweg samen met Sinterklaas en de pieten.

De groepen 5 t/m 8 hebben surprise in hun eigen klas op hun eigen locatie.
Dit jaar is de aankomst van Sinterklaas op de Vitriviusweg.
Groep E1/2 en groep E4 lopen om 08.30 uur meteen naar de Vitruviusweg om Sint
welkom te heten en zijn verjaardag te vieren.
U bent om 09.00 uur van harte welkom om Sinterklaas met ons op het schoolplein te
ontvangen. Wilt u er dan voor zorgen dat u achter het lint een plekje zoekt, zodat alle
kinderen Sinterklaas goed kunnen zien.
Aan het einde van de dag zullen alle kinderen van de Elegaststraat Sinterklaas uitzwaaien.
Ook hier bent u van harte welkom.

Activiteit in de klas
Vorig week heeft groep 7 aan de Vitruviusweg bezoek gehad van het Repair café Woensel.
Zij gaven informatie en uitleg over het repareren van allerlei apparaten.
Voor meer informatie zie het artikel in de krant Groot Eindhoven van woensdag 15 november
jl. .

Herhaald bericht: Week van de mediawijsheid 17 t/m 24 november
In de periode 17 t/m 24 november wordt er landelijk veel aandacht besteed aan
mediawijsheid. Ook in onze bovenbouwgroepen besteden we hier extra aandacht aan. Vorig
schooljaar hebben de groepen 6 t/m 8 in een thema van 3 weken veel aandacht besteed aan
mediawijsheid.
We kijken dan met de kinderen naar veel vragen als: hoe gedraag ik mij op whatsapp, twitter
en facebook, wat kan ik wel en niet schrijven, hoe zoek ik informatie op op het internet, hoe
weet ik wanneer het echt nieuws of nepnieuws is, enz.
Dit thema komt in de loop van het schooljaar nog eens terug.

Schaatsprestatierit
Vrijdag 17 november jl. namen ruim 1.000 Eindhovense kinderen van 34 scholen deel aan
de jaarlijkse schaatsprestatierit. Ook onze school was natuurlijk weer aanwezig met 34
enthousiaste schaatsende Korenaren. Vanaf de zijlijn werden de kinderen aangemoedigd
door hun ouder(s), verzorger(s), opa’s en oma’s en juffen en meesters van onze school. Een
aantal van hen heeft zelfs zowel de 20 minuten als de 40 minuten rondjes geschaatst. En 1
Korenaar heeft dat zelfs gepresteerd met is links nou rechts of rechts nou links??
We zijn weer trots op onze sportieve en enthousiaste kinderen.
En gisteren, zondag 19 november, ontvingen we onderstaand bericht van de IJsclub
Eindhoven:
Aan alle deelnemende scholen van het “Basisschool Schaatsfestijn op 17 november j.l.”
Bedankt voor jullie deelname aan dit mooie schaatsfestijn afgelopen vrijdag.
Wij hopen dat iedereen ervan genoten heeft.
Er zijn op de ijsbaan TV opnames gemaakt van de kinderen door Omroep Brabant.
Dit wordt maandagavond uitgezonden in het programma “Zinderend Zuiden”.
Onze fotograaf heeft prachtige foto’s gemaakt van de kinderen.
Deze foto’s zijn binnenkort te vinden op [http://www.ijce.nl%0d]www.ijce.nl
onder Actueel/Fotoalbums/seizoen 2017-2018.
Hier vinden jullie ook foto’s van voorgaande jaren, leuk voor de kinderen en ouders.
Binnenkort is er ook een Actueel/Baankrabbels/Nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot volgend jaar.
Organisatie Basisschool schaatsfestijn
IJsclub Eindhoven.

Jumbo spaaractie
Met dank aan iedereen die voor onze school mee aan het sparen is.
Tot en met dinsdag 21 november loopt de actie Sparen voor je School.
Onze school heeft op dit moment 11059 punten verzameld. Geweldig wat een mooi
resultaat. Hiermee staan we in de top 3 van Eindhoven.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 28 november van 15.00-15.30 uur. Tante Ria leest voor, wie
weet is gaat het verhaal deze keer over Sinterklaas
Noteer alvast in uw agenda:
2017:

28 november
12 december

2018:

9 januari
23 januari
06 februari
20 februari

Waar zijn wij als school mee bezig
Herhaald bericht Koffieochtend dinsdag 21 november:
Op dinsdag 21 november staat er weer een koffieochtend gepland. Deze koffieochtend vindt
plaats op onze locatie Elegaststraat. De koffieochtend start om 8.45 uur en duurt tot
ongeveer 10.00 uur. Het onderwerp is deze keer: Leerlingzorg op de Korenaar.
Meneer John zal uitleg geven over de leerlingzorg op onze school.
Alle belangstellenden van onze locatie Vitruviusweg en locatie Elegaststraat zijn van harte
welkom.

Boeken lenen bij de bibliotheek
In de bijlage vindt u een brief van de bibliotheek. Uw kind krijgt gratis een pasje van de
bibliotheek. Als school dienen wij gegevens van uw kind door te geven aan de bibliotheek
voor het aanmaken van een pasje.
Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken bij de directeur van de school, Berdi de
Jonge voor maandag 27 november.
Let wel: als u hiervoor kiest, krijgt uw kind geen pasje van de bibliotheek en kan het dus
geen boeken lenen.
Zie voor meer informatie de bijlage bij dit Korenaarbulletin.

Nieuws van de OR
Maandagavond 13 november heeft de OR aan de Vitruviusweg weer vergaderd.
Punten die besproken zijn:
 Voortgang Sinterklaasviering
 Verzamelen en wassen Korenaar shirts
 Ramen schilderen
 Voortgang Kerstviering
 Nieuwbouw
Maandagavond 5 februari 2018 vergaderen we weer.

Nieuwbouw
De sloop vordert gestaag.

Externen

