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Dinsdag 24 januari: 8.45-9.45 Koffieochtend met thema: presentatie studiereis Marokko.
Locatie Elegaststraat
Dinsdag 24 januari: 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje voor alle kinderen t/m 8 jaar van
het SPIL Jagershoef/Prinsejagt (Dikkie&Dik en De Korenaar)
Woensdag 25 januari: Start Nationale voorleesdagen
Maandag 30 januari: Adviesgesprekken groep 8
Dinsdag 31 januari: Adviesgesprekken groep 8

Activiteiten
Koffieochtend
Juf Wilma zal een presentatie geven over de studiereis die zij en juf Berdi in de herfstvakantie
hebben gemaakt.
Alle ouder(s), verzorger(s) van onze school zijn welkom tijdens deze koffieochtend.

Schaaktoernooi
Zondag 15 januari is op onze school de 2e ronde om de Eindhovencup gespeeld.
De opkomst was geweldig. Liefst 70 deelnemers trotseerden de sneeuw en de kou om naar het
toernooi te komen. Iedereen had er zin in. De gretigheid spatte er vanaf.
De kinderen vermaakten zich weer uitstekend met de activiteiten zoals, het grote schaakbord, het
Estafetteschaak, of met het lezen over schaken uit een van de vele schaakboeken die op tafel
lagen en natuurlijk het schaaktoernooi zelf.
Van onze school deden dit keer 3 kinderen mee.
Daniel Yiming Mao speelde in groep B. Een zeer sterke groep en werd daarin gedeeld
eerste. Daniel is een geweldige schaker.
Bram Bijsterveld speelde in groep E, en hij speelde weer slim en goed. Hoe hij een partij remise
maakte door op Pat te spelen was prachtig. Hij werd tweede in zijn groep en ging net als Daniel
met een beker naar huis.
Husam Abragi deed voor de eerste keer mee en speelde in groep H.
Hij bouwt zijn partijen goed op. En is voor iedere tegenstander een geduchte opponent. Goed
gespeeld Husam.
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.
Het was weer een geslaagde en beregezellige dag.
Meneer Mario Adriaans.
Heb jij ook zin om te leren schaken?
Voor kinderen die ook zin hebben in schaken, op onze school aan de Elegaststraat geven we
iedere woensdag les van 13.15uur tot 14.15 uur.
Je kunt je opgeven bij ondergetekende of aan de leerkracht van je groep.
Meneer Mario Adriaans.

Ook op basisschool de Korenaar besteden we aandacht aan de Nationale Voorleesdagen.
Tijdens de nationale voorleesdagen wordt altijd het prentenboek van het jaar centraal gesteld.
Dit jaar is dat De Kleine Walvis, geschreven door Benji Davies.
Samenvatting: Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje. Na een
stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere
vriendschap…
De groepen 1-2 en 3 starten de Voorleesdagen met een centrale opening per locatie.
Het verhaal van De Kleine Walvis wordt dan voorgelezen. Tijdens de inloopochtenden wordt er
door de leerkracht ook aandacht besteed aan het voorlezen.
De groepen 3-4 en 5 gaan voorlezen aan elkaar en voor wie durft ook aan de kleuters.
In de groepen 6-7-en 8 werken we rondom het thema Oceanen. Hiervoor heeft Greenpeace
materiaal ter beschikking gesteld.
Alle leerkrachten gaan in deze 10 daagse tijdens de lunch voorlezen uit hun favoriete boek in een
andere groep.
Na afloop kunt u foto’s en verslagjes rondom dit thema vinden op de schoolapp en/of website van
de Korenaar.
Fijn als u belangstelling toont en er met uw kind over praat. Veel plezier allemaal!

Waar zijn wij als school mee bezig
Spilnieuws; Voorleeshalfuurtje
Vanaf dinsdag 24 januari is er iedere dinsdag een
voorleeshalfuurtje op locatie Elegaststraat.
Kom jij ook?
Zie voor meer informatie de bijlage bij dit
Korenaarbulletin en het nieuws op de app en/of
de website van onze school

Parkeren Vitruviusweg
Het veilig parkeren bij het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren) bij aanvang en einde
schooltijd blijft onder de aandacht van de school. We zijn blij dat veel ouders, verzorgers of
anderen die met de auto komen deze op de daarvoor bestemde plekken parkeren. Afgelopen week
was de politie in verband met een wijkschouw aanwezig op de Vitruviusweg bij einde schooltijd.
Deze heeft een aantal bestuurders aangesproken op het parkeren/stoppen op de weg voor de
ingang van de school. Zij hebben ons laten weten dat ze vaker hun route langs de school zullen
laten lopen.

Van de Ouderraad
De leden van de ouderraad stellen zich graag aan u voor.
Even voorstellen: de ouderraad aan de Elegaststraat
In het vorige Korenaarbulletin heeft de ouderraad van de Vitruviusweg zich voorgesteld.
Dit keer zijn wij aan de beurt, de ouderraad van de Elegaststraat.
Ook wij helpen met het organiseren van feesten en activiteiten op school. Dit doen we met veel
enthousiasme en plezier. Natuurlijk kunnen we altijd extra mensen gebruiken die ons helpen
tijdens activiteiten. Heb je interesse, laat het ons dan even weten!
Dit schooljaar hebben we enkele nieuwe leden mogen verwelkomen in de OR. Hieronder stellen
we ons voor.

Van links naar rechts staand: Nora Bel Hadj, Anja Baumann, Nima Maalin en Shakila Salam
Van links naar rechts zittend: Najat Asrib en Sahar Bakr
Niet aanwezig: Sevilay Senyurek en Saeideh Fahimjou

Externe activiteiten / informatie
TripleP opvoedcursussen aan ouders
Beste ouder(s), verzorger(s),
In het nieuwe jaar bieden we weer met enthousiasme de Triple P
opvoedcursussen aan voor ouders.
Voorlopig aanbod
·
Cursus positief opvoeden voor ouders van kinderen tot 12 jaar;
·
Cursus positief opvoeden voor gescheiden ouders ‘Transitions’;
·
Cursus positief opvoeden voor ouders met (pittige) pubers;
·
Cursus positief opvoeden voor ouders met kinderen met
overgewicht (lifestyle).
Voor inhoudelijke informatie over de trainingen, verwijzen wij u naar onze
website: www.omniazuidoostbrabant.nl
U kunt ons ook altijd bellen op telefoonnummer 040-2027129.

Meerwaarde
De cursussen zijn bedoeld om inzicht te verschaffen en praktische handvatten te geven bij het
opvoeden. Het extra voordeel van een groep is dat ouders kunnen sparren en steun kunnen vinden
bij elkaar.
Interesse?
Het aantal cursussen en plekken is beperkt. Kent u iemand die u graag wil doorverwijzen of wilt u
zelf een cursus bijwonen, dan kunt u alvast een aanmelding doorgeven via onze website.
Ga hiervoor naar het tabblad ‘Over de cursussen’. Uw aanmelding wordt geregistreerd. Zodra we
weten wanneer de cursus wordt gegeven, nodigen we u uit.
Met vriendelijke groet,
De trainers in opdracht van Stichting Omnia Zuidoost-Brabant

