Nr. 18 maandag 15 januari 2018

Belangrijke data



Woensdag 17 januari: ouderavond Vuursteen
Vrijdag 19 januari: Roostervrije dag groepen 1-2, alle kleuters vrij






Dinsdag 23 januari: Tafeldiplomadag
Dinsdag 23 januari: koffieochtend => adviezen op De Korenaar
Dinsdag 23 januari: adviesgesprekken VO groepen 8
Donderdag 25 januari: adviesgesprekken VO groepen 8

Borden, mandjes ed.
Na de gezellige Kerstviering vorig jaar, zijn er enkele borden, schaaltjes ed.
achter gebleven. (zie onderstaande foto)
Herkent u uw eigendom dan kunt u het op school afhalen.

Activiteiten
Tafeldiplomadag
Op dinsdag 23 januari staat er weer een grote tafeldiplomadag op de agenda.
Alle kinderen kunnen, buiten het oefenen in de groep, extra thuis oefenen voor het volgende
tafeldiploma.
Hieronder kunt u nogmaals terugzoeken wat er geoefend dient te worden bij de verschillende
tafeldiploma’s:
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.

Koffieochtend
Op dinsdagochtend 23 januari is er weer een koffieochtend.
Deze wordt gehouden op onze locatie Elegaststraat van 8.45 tot 10.00 uur.
Het onderwerp is de adviesprocedure van De Korenaar en de gegeven adviezen van dit
schooljaar. Dit zal met u besproken worden door meneer John.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 16 januari 2018 van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.
VANAF JANUARI 2018 IS ER WEER IEDERE DINSDAGMIDDAG VAN 15.00-15.30 UUR
EEN VOORLEESHALFUURTJE.

Waar zijn wij als school mee bezig
Traject Excellente scholen
Bericht uit het Korenaarbulletin van maandag 11 september 2017:
Vorig schooljaar heeft onze school zich ingeschreven voor het traject Excellente scholen.
Om aan dit traject te mogen deelnemen zijn strikte voorwaarden gesteld. Zo moet de school
bij het laatste inspectiebezoek de waardering goed hebben ontvangen, tevens moet er één
of meerdere onderdelen zijn waarop de school excelleert.
Wij hebben aangegeven dat ons excellentieprofiel inclusief onderwijs is.
Het traject bestaat uit meerdere onderdelen.
In januari/februari 2017 hebben we eerst allerlei formulieren in moeten vullen waarin we
beschreven hoe het excellentieprofiel zichtbaar is in onze school, onze manier van werken
en ons beleid. Vervolgens moesten we in mei 2017 in een dialooggesprek met 2 juryleden
onze school beschrijven en vragen beantwoorden.
Deze eerste 2 onderdelen hebben we goed doorstaan.
Het laatste onderdeel vindt plaats op dinsdag 12 september.
Twee juryleden komen onze school bekijken. Ze kijken in de groepen, en voeren gesprekken
met de directie, leerkrachten, ouders en kinderen.

In januari 2018 krijgen we te horen of we het predicaat Excellente School krijgen.
Donderdag 18 januari aanstaande ontvangen alle directeuren van scholen in Nederland die
deel hebben mogen nemen aan het traject ‘Excellente School’ een e-mail waarin staat of zij
het predicaat Excellente School voor de komende 3 jaren wel of niet krijgt toegekend.
Op maandagmorgen 22 januari wordt landelijk bekend gemaakt welke scholen het predikaat
toegekend hebben gekregen. Hoe dat gaat gebeuren krijgen de directeuren van de scholen
ook op donderdag 18 januari te horen.
Wat wel al bekend is dat die feestelijke activiteit op maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00
uur gaat plaatsvinden.
Wij hopen op een positief bericht voor onze school. Zodra wij meer weten informeren wij u
natuurlijk.

Jumbo spaaractie
Met dank aan alle ouders, verzorgers en anderen die voor onze school punten hebben
gespaard tijdens de Jumbo spaaractie.
We hebben een mooi bedrag toegekend gekregen op basis van het gespaarde aantal
punten. Het team gaat nu bekijken waar we dit mooie bedrag aan uit gaan geven. Zodra dit
bekend is en de materialen binnen zijn informeren wij u.
Twee trotste kinderen van onze school die in alle groepen de cheque hebben laten zien.

Externen
Nieuwsbrief bibliotheek Eindhoven
Anke Ansems is namens de bibliotheek Eindhoven mediacoach voor inclusief Spilcentrum
Jagershoef / Prinsejagt. Vanaf heden zal Anke regelmatig een nieuwsbrief verzorgen waarin
zij allerlei activiteiten voor kinderen die op de bibliotheek Eindhoven plaatsvinden aan u
kenbaar maakt. In de bijlage bij dit Korenaarbulletin de eerst nieuwsbrief.

