Nr. 14 maandag 4 december 2017

Belangrijke data






Maandag 4 december: uithalen schoen door ouder(s),
verzorger(s) op beide locaties.
Maandag 4 december: groepen 5 t/m 8 surprises mee naar
school
Dinsdag 5 december: 9.00 uur aankomst Sint en Pieten op
het speelplein van locatie Vitruviusweg. Alle ouders /
verzorgers zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn
Dinsdag 5 december: 14.45 uitzwaaien Sint en Pieten op
locatie Elegaststraat. Alle ouders / verzorgers zijn van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn
Woensdag 6 december: studiedag voor alle teamleden. Alle kinderen zijn vrij

Activiteiten
Schoen uithalen…
De Pieten zijn dit weekend op school geweest om de schoenen van de hulpouders te vullen
met een mooi gedicht en wat lekkers. Zij vinden het geweldig dat ouders zo goed komen
helpen op school. Op locatie Vitruviusweg waren maandagmorgen al wat ouders om te
kijken of de Pieten tijd hadden gehad om langs te komen. Op locatie Elegast halen
vanmiddag de ouders samen met hun kinderen hun schoen leeg.

Schaaktoernooi
Zondag 10 december wordt op basisschool De Wentelwiek in Nuenen
de 3e ronde om de Eindhovencup gehouden.
Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor
kinderen van onze school. Daarom hoop ik dat alle schakers van
onze school daar aanwezig zijn.
Het begint om 10.00 uur.
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond
14.00 uur.
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.
Meneer Mario Adriaans.

Sinterklaas is nog niet vertrokken, maar onder het motto van: ‘We kunnen er maar beter op
tijd bij zijn’ willen we u alvast informeren over de activiteiten rondom kerst en de kerstviering.
Woensdagavond 20 december
Voor de leerlingen is er een kerstbuffet in de klas en voor de ouders een hapje en een
drankje in de hal van de school. Van uw kind ontvangt u deze week een brief voor een
bijdrage bij het ouderbuffet. Voor het buffet in de klas hangt een inschrijflijst in de groep van
uw kind.
De tijden zijn aangepast voor ouders van leerlingen op beide locaties. Zodoende hebben ze
de gelegenheid om op beide locaties aanwezig te zijn.

Kerstbuffet Elegaststraat: aanvang 17.30 uur tot en met 18.45 uur

Kerstbuffet Vitruviusweg: aanvang 18.00 uur tot en met 19.15 uur

Donderdag 21 december (continurooster tot 14.00 uur)
In de ochtend is er een gezamenlijke viering met een
en door onze leerlingen in ‘de Hoeksteen’.
Aansluitend volgt in de groepen een eigen invulling van het
aan de Elegaststraat het jaarlijkse ‘Kerstwensjesproject’.
De Kerstcommissie

musical voor
kerstfeest en

Tafeldiploma-dag
Er is hard gewerkt in alle groepen aan de tafeltjes. Veel kinderen hebben met hulp van de
leerkrachten en hun ouders een tafeldiploma behaald. Heb je deze keer geen diploma
gehaald, niet getreurd, er komen dit schooljaar nog meer mogelijkheden. Ze staan allemaal
op de schoolkalender vermeld. De volgende is op dinsdag 23 januari.
In totaal hebben op 21 november 205 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 meegedaan.
Daarvan hebben nu:
Diploma A
=> 40 leerlingen = 19,5%
=> was 19 sept 48 leerlingen = 23,5%
Diploma B
=> 25 leerlingen = 12,2%
=> was 19 sept 30 leerlingen = 14,7%
Diploma C
=> 79 leerlingen = 38,5%
=> was 19 sept 66 leerlingen = 32,3%
Diploma D
=> 14 leerlingen = 6,8%
=> was 19 sept 17 leerlingen = 8,3%
Diploma E
=> 40 leerlingen = 19,5%
=> was 19 sept 29 leerlingen = 14,2%
(Nog) geen diploma => 7 leerlingen = 3,5%
=> was 19 sept 14 leerlingen = 6,9%
Leuk om nog te vermelden: ook in de groepen 4 wordt al hard gewerkt aan de tafeltjes.
Er zijn ondertussen 5 kinderen in groep 4 die tafeldiploma A behaald hebben.
Voor vragen over het tafeldiploma kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw kind.

Waar zijn wij als school mee bezig
Mogelijk nieuwe landelijke staking op dinsdag 12 december
Het team van de Korenaar vindt dat we een prachtig beroep hebben.
Iedere dag komen wij allemaal met veel plezier en ambitie naar school om
samen voor goed onderwijs te zorgen voor alle kinderen van onze school.
We vinden het belangrijk dat er ook in de toekomst voldoende goed
opgeleide en gemotiveerde leerkrachten beschikbaar zijn en blijven.
De afgelopen landelijke stakingen hebben tot nu toe onvoldoende
opgeleverd.
Op 5 december staat er een overleg gepland met de PO in Actie-groep en de minister.
Vervolgens zal duidelijk worden of er opnieuw landelijk gestaakt gaat worden.
Deze stakingsdag staat gepland op dinsdag 12 december aanstaande.
Wij informeren u nu alvast zodat u rekening kunt houden
met het regelen van opvang voor uw kind(eren) indien er
gestaakt gaat worden en onze school deelneemt aan de
staking. Wij informeren u via e-mail zo spoedig mogelijk na
5 december.
Met Spilpartner kinderopvang Dikkie & Dik hebben wij over
deze mogelijke stakingsdag al overleg gehad.
Kinderopvang Dikkie & Dik zal rekening houden met de
behoefte voor extra opvang voor BSO kinderen, indien u
deze zelf niet kunt regelen. Zij vraagt daarom aan de
ouders die reeds gebruik maken van het BSO-aanbod bij kinderopvang Dikkie & Dik om hun
mailbox goed in de gaten te houden en berichten te lezen.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen.
Mijn naam is Maartje van de Sande en ik ben de
vervangster van juf Marleen. De komende tijd zal ik
van dinsdag tot en met vrijdag te vinden zijn in
groep 1/2C op de Vitruviusweg.
Ik woon in Best en ben 23 jaar oud. In november
ben ik afgestudeerd aan de PABO in Eindhoven.
Tijdens mijn studie heb ik stages gehad in alle
groepen van verschillende basisscholen. Voordat
ik begon met de PABO heb ik al een eerdere
opleiding gedaan als onderwijsassistente.
In mijn vrije tijd oefen ik graag op mijn gitaar en
vind ik het gezellig om leuke dingen te doen met
familie en vrienden. Loop gerust eens binnen voor
een praatje.
Tot snel op basisschool de Korenaar!
Groetjes Maartje
Hallo allemaal,
Ik ben Angèl Vliegen. Ik ben 24 jaar en ik woon
samen met mijn vriend in Eindhoven. Naast
lesgeven vind ik hardlopen erg leuk, kun je me
regelmatig langs en/of op het voetbalveld vinden
en ben ik vrijwilliger bij Jong Nederland.
Vanaf begin december tot aan het einde van het
schooljaar zal ik als vervanger voor groep V6
staan.
Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar
school komen en zich goed voelen in de klas. Een
veilige leeromgeving is hierbij dan ook erg
belangrijk. Ieder kind is uniek en moet zichzelf
kunnen zijn!
Daarnaast wil ik een leerkracht zijn die structuur,
veiligheid en vertrouwen kan bieden aan alle
kinderen in de klas. Waarbij ik de leerstof steeds
zal laten aansluiten bij de belevingswereld van de
leerlingen, om hen zo vanuit hun betrokkenheid te
laten leren.
Als juf wil ik samen met de kinderen inspelen op hun talenten, om zo met hen verdere
stappen te kunnen maken in hun ontwikkeling. Hierin zal ik de leerlingen begeleiden, maar
geef ze ook het zelfvertrouwen in zichzelf en elkaar. Samen maak je het onderwijs!
Mijn motto: ‘Je wordt met de lach leuker!’ Wanneer we er (samen) plezier in hebben, komt
het leren het best naar voren! Ik kan dan ook erg genieten van het enthousiasme van de
kinderen.
Ik hoop er dan ook een leuke, gezellige en leerzame tijd van te maken!
Wie weet tot ziens!

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 28 november van 15.00-15.30 uur.
Noteer alvast in uw agenda:
2017:

Externen

12 december

2018:

9 januari
23 januari
06 februari
20 februari

