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Belangrijke data





Maandag 30 januari: Adviesgesprekken groep 8
Dinsdag 31 januari: Adviesgesprekken groep 8
Woensdag 1 februari: Start Leefstijl thema 4: Ik vertrouw op mij.
Vrijdag 3 februari: Roostervrije dag groepen 1-2, alle kleuters vrij



Vrijdag 10 februari: Studiedag voor het team, alle kinderen vrij

Activiteiten
Nationale voorleesdagen
Van 25 januari tot 4 februari zijn wij bezig met de Nationale voorleesdagen.
In alle groepen wordt dan door verschillende leerkrachten en leerlingen voorgelezen.
Bent u op zoek naar spannende en leuke prentenboeken voor uw kind.
Hieronder de prentenboek top 10 van 2017.

De Prentenboek TopTien voor De Nationale Voorleesdagen 2017
Berre is bijna jarig – Annemie Berebrouckx (De Eenhoorn)
Buurman Brombeer – Ciara Flood (De Fontein)
De kleine walvis – Benji Davies (Luitingh-Sijthoff) > Prentenboek van het Jaar 2017
Hé, wie zit er op de wc? – Harmen van Straaten (Leopold)
Het boek zonder tekeningen – B. J. Novak (Terra – Lannoo)
Klein Geitje kan alles – Yvonne Jagtenberg (Leopold)
Kleine blauwe truck – Alice Schertle (Gottmer Uitgevers)
Kom uit die kraan! – Tjibbe Veldkamp (Lemniscaat)
Lente, zomer, herfst, winter – Britta Teckentrup (Veltman Uitgevers)
Van wie is die hoed? – Joukje Akveld & Thé Tjong-Khing (Gottmer Uitgevers)

Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje,
locatie Elegaststraat. Ben jij er ook bij?

Kosteloos materiaal gevraagd
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dinsdag 14 februari aanstaande wordt er op school een creamiddag georganiseerd.
Hiervoor zijn wij opzoek naar de volgende materialen:
- lege plastic (wasmiddel) flessen.
- bierdopjes.
- verschillende soorten touw
- plastic dopjes
- spijkers
- kurken
- knopen
- stukjes stof
Help u ons mee?
Alvast hartelijk dank,
Team de Korenaar

Waar zijn wij als school mee bezig
Gymzaal Vitruviusweg
De problemen met de verwarming in de gymzaal op de Vitruviusweg zijn gelukkig bijna verleden
tijd. Afgelopen week is er door middel van een noodvoorziening verwarmd.
Maandag 30 januari a.s. zijn er nog wat laatste werkzaamheden en daarna kan de verwarming
weer in gebruik genomen worden.

Bericht van de rekenwerkgroep
Op onze school werken wij met een
rekenwerkgroep.
Deze werkgroep "Rekenen" bestaat uit 5 personen
(John van Bogget, Fons Verwijlen, Rogier van
Stiphout, Marleen Post en Don Evers) en komt 6
keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over het
rekenbeleid op de Korenaar.
U kunt hierbij denken aan het begeleiden van de
keuze van een nieuwe rekenmethode, het
stimuleren van het gebruik van diverse
rekenspellen op school, het beoordelen van
rekenmateriaal en de organisatie van allerlei
rekenactiviteiten zoals “De grote rekendag”.
Momenteel zijn wij bezig met de introductie van een
nieuwe versie van de rekencito (CITO rekenen 3.0).
Een nieuwe versie heeft veelal invloed op het
werken met individuele handelingsplannen
en groepsplannen.

De rekengroep is ook betrokken bij de invulling en efficiënte tijdsverdeling van onze groep "ZONrekenen". Wij leggen daarbij de nadruk op het pre-teachen van leerlingen die moeite hebben met
rekenen.
Ook het automatiseren (=het snel kunnen toepassen van rekenregeltjes) en het daaropvolgende
memoriseren (=het uit het hoofd leren van bijvoorbeeld de tafels en splitsingen) heeft onze volle
aandacht. Deze activiteit is immers van zo'n groot belang voor de rekenvaardigheid dat we hiermee
al in de onderbouw beginnen. Ook thuis kunt u de rekenvaardigheid van uw kind stimuleren door al
op vroege leeftijd een paar keer in de week spelenderwijs rekenoefeningen te doen. Denk hierbij
aan gezelschapsspelletjes met dobbelstenen.
Indien u vragen heeft voor de rekenwerkgroep kunt u altijd contact opnemen met een van
bovengenoemde personen.
De rekenwerkgroep.

Leefstijl thema 4: “Ik vertrouw op mij”.
Geachte ouder(s), verzorger(s),
In het kader van de leefstijllessen rondden wij onlangs thema 3 Ken je dat gevoel? af.
Deze week starten wij met thema 4: Ik vertrouw op mij.
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en
volwassenen in hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische
inschatting van de eigen mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan
een positief én een realistisch zelfbeeld. Daar zullen wij ons de komende zes weken mee bezig
houden.
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

