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Maandag 27 november: Start Leefstijl thema 3: Ken je dat gevoel
Dinsdag 28 november: 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje op locatie Elegaststraat
Dinsdag 28 november: Voortgangsgesprekken
Donderdag 30 november: Reflectionday
Vrijdag 1 december: roostervrije dag voor groep 1-2, alle kleuters vrij

Activiteiten
Reminder Sint en Piet:





Dinsdag 28 november: schoen zetten in alle groepen
Donderdag 30 november en vrijdag 1 december:
schoen zetten door alle hulpouder(s) / -verzorger(s) in de
hal van onze school op beide locaties
Maandag 4 december: groepen 5 t/m 8 surprises mee
naar school
Maandag 4 december: uithalen schoen door ouder(s),
verzorger(s)
 Dinsdag 5 december: 9.00 Ontvangst Sint en Pieten op het
speelplein van locatie Vitruviusweg. Alle ouders en verzorgers zijn van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
 Dinsdag 5 december: 14.45 uur uitzwaaien Sint en Pieten op
locatie Elegaststraat. Alle ouders en verzorgers zijn van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.

Voorleeswedstrijd 2017
Afgelopen vrijdagmiddag is in de hal van de locatie
Elegaststraat de schoolfinale van de
voorleeswedstrijd gehouden. Deelnemers waren de
vijf klassenkampioenen uit de groepen EV7 en 8ab.
De jury werd gevormd door de lezers die tweede
waren geworden in de klassenfinale. De winnaar van
de schoolfinale mag, gesteund door de hele klas, in
de Witte Dame een gooi doen naar het
kampioenschap van heel Woensel. en wie weet, wat
daarna...
Het lot bepaalde letterlijk de volgorde van het lezen
en zo kwamen na elkaar Annabel voor 8b, Lenka
voor 7a, Raoaa voor E7, Veronique voor 7b en
Thomas voor 8a aan bod.
Na het lezen, tijdens het juryberaad, gingen de

kinderen eventjes een frisse neus halen. Dit werd al gauw een echt speelkwartier, want de
jury had het erg lastig om tot een oordeel te komen. Maar uiteindelijk hakten ze toch de
knoop door en wezen ze Lenka Broekx als voorleeskampioen van de Korenaar 2017 aan!
Sowieso alle klassenkampioenen gefeliciteerd met hun prestatie en Lenka in het bijzonder.
Veel succes in de Witte Dame!

Reflection Day
De afgelopen jaren hebben we met de bovenbouwgroepen meegedaan met Reflection Day.
Tijdens Reflection Day worden de kinderen erop gewezen hoe belangrijk het is om goed
zichtbaar in het verkeer te zijn. Komende donderdag, 30 november, doen de groepen 5/6, 6,
7 en 8 hier weer aan mee. Elk jaar krijgen de kinderen dan een Reflection Day hesje, zodat
ze goed zichtbaar door het verkeer kunnen gaan.

Jumbo spaaractie
Met dank aan iedereen die voor onze school heeft gespaard.
Heeft u thuis nog punten liggen dan kunt u die tot en met maandag
27 november inleveren in de verzamelboxen op onze school. De
moeder van onze school die al vele duizenden punten heeft
ingevoerd kan deze dan nog tijdig verzilveren.
Tot en met 28 november kunt u ook zelf de punten nog verzilveren
via de app of de website van Jumbo sparen voor je School.
Onze school heeft op dit moment 13574 punten verzameld. Geweldig wat een mooi
resultaat. Hiermee staan we in de top 2 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
Leefstijl thema 3: Ken je dat gevoel ?
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele
vaardigheden. Wij rondden onlangs het tweede thema over communicatie af. Deze week
beginnen wij met een nieuw thema Ken je dat gevoel?
De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala aan
woorden om deze emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot vier
basisemoties. Dat zijn boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze emoties staan centraal
in dit thema.
Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om
gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van
deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren
die van anderen te herkennen. Daarnaast beschikken kinderen vaak nog niet over juiste
woordenschat om precies aan te kunnen geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of
boos zijn, maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat, kunnen
ze niet verwoorden. In een aantal lessen besteden we daarom aandacht aan het uitbreiden
van de emotionele woordenschat.
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u nog vragen,
dan horen wij dat graag,
Met vriendelijke groet,
Team de Korenaar

Informatie landelijke stakingsdag basisonderwijs op 12 december
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs.
Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.
Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair
onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en
komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021
voldoende in de werkdruk investeren.
Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro
beschikbaar komt voor het moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er
900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de
salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van
docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270
miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst
genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor
uw kinderen op peil te houden.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021
gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Het primair onderwijs heeft
de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot
gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek
gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. Ze verwachten uiterlijk in de
week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro
vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo
niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk
neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in
Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het
primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van
leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen
met onder de naam PO-front.
Wat betekent dit voor onze school?
We gaan op korte termijn bekijken of de leraren op onze school meedoen aan de eventuele
staking van 12 december. Op basis daarvan kunnen we bekijken of we de school op 12
december geheel of gedeeltelijk open kunnen houden. U hoort zo snel mogelijk wat dat voor
u en uw kinderen betekent.
We houden u de komende tijd op de hoogte.
Met vriendelijke groeten, mede namens het team,
Berdi de Jonge

Externen

