
 
  

 
Nr. 19   maandag 22 januari 2018   
 
Het volgende Korenaarbulletin ontvangt u in verband met de studiedag op dinsdag 30 januari 

Belangrijke data  

 Dinsdag 23 januari: 8.30-9.00 uur Feestelijk kopje koffie/thee op beide locaties  
 Dinsdag 23 januari: 9.00-10.00 uur koffieochtend => adviezen op De Korenaar 

locatie Elegaststraat  
 Dinsdag 23 januari: Tafeldiplomadag 

 Dinsdag 23 januari: 20.00-22.00 uur MR vergadering 
 Dinsdag 23 januari: adviesgesprekken VO groepen 8 
 Donderdag 25 januari: adviesgesprekken VO groepen 8   
 Maandag 29 januari: Alle kinderen vrij, studiedag voor alle leerkrachten 

 
Noteer alvast in uw agenda 

 Dinsdag 27 februari: voortgangsgesprekken met alle ouder(s)/verzorger(s)  

 Donderdag 1 maart:  voortgangsgesprekken met alle ouder(s)/verzorger(s) 
(op de app én website van onze school bij ‘kalender’ vindt u alle actuele data van activiteiten. Op de jaarkalender 
2017-2018 is iets fout gegaan bij het kopiëren waardoor een aantal activiteiten er niet opstaan)  

 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
De Korenaar: Excellente Basisschool  
Donderdag 18 januari hebben we van de jury 
Excellente Scholen een positief bericht ontvangen. De 
komende drie jaar mag basisschool De Korenaar het 
predicaat excellente school voeren. Op deze 
erkenning voor ons kwalitatieve goede onderwijs zijn 
we erg trots. Vandaag, om 12.00 uur wordt landelijk 
bekend gemaakt welke scholen dit jaar het predicaat 
Excellente school toegekend hebben gekregen.  
Het juryrapport kunt u binnenkort op de app en 
website van onze school vinden.   
 
Feestelijke onthulling maandagmorgen 22 januari.  
Vanmorgen, maandag 22 januari bezocht de jury 
Excellente scholen de Korenaar om officieel bekend 
te maken dat onze school een Excellente School is.  
Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats in het bijzijn van alle kinderen en teamleden van 
onze school. Er waren toespraken, we hebben ballonnen opgelaten  en aansluitend in de 
groepen heeft iedereen een heerlijke bijzondere ‘Korenaar, Excellente School’ tompouces 
gegeten. Bij deze feestelijke gebeurtenis waren vertegenwoordigers van de gemeente 
Eindhoven, SKPO en Spilpartner Dikkie & Dik  aanwezig. Ook Omroep Brabant was van de 
partij om een mooie reportage te maken van deze bijzondere gebeurtenis.  
  



Bijzondere gebeurtenis 
Want bijzonder is het.  

Zoals u in voorgaande Korenaarbulletins hebt kunnen 
lezen moet een school met een goed beoordeeld zijn 
volgens de normen van de inspectie én ergens in 
excelleren. Onze school is een Excellente School voor 
inclusief onderwijs.  
In Eindhoven zijn er nog geen basisscholen met het 
predicaat Excellente School. Vorig schooljaar waren er in 
heel Noord-Brabant maar 4 basisscholen die excellent zijn 
geworden.  
Dus met recht mogen we trots zijn dat we dit allen te 
samen, kinderen, ouders, leerkrachten en alle andere 
mensen die betrokken zijn bij de school, voor elkaar 
hebben gekregen. 
 

We kijken terug op een feestelijke, geslaagde en bijzondere ochtend.  
 
Feestelijke koffiebijeenkomst => viering excellente school  
Op dinsdagochtend 23 januari van 8.30 tot 9.00 willen wij met alle ouders vieren dat we 
excellente school zijn geworden. Dit doen we op beide locaties onder het genot van een 
kopje koffie of thee met daarbij iets “excellent” lekkers. 
Daarna gaan we op de locatie Elegaststraat verder met onderstaande koffieochtend. 
 
 

Koffieochtend: Adviesprocedure op De Korenaar 
Op dinsdagochtend 23 januari is er weer een koffieochtend. 
Deze wordt gehouden op onze locatie Elegaststraat van 9.00 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. 

 
 
Proficiat meneer Rogier 
Op vrijdag 19 januari is Bart geboren. Zoon van meneer Rogier en zijn vrouw Maaike.  
 
 

KNGF Hulphond op onze school 
Vanaf dinsdag 23 januari zult u een buddyhond op ons schoolplein op locatie Vitruviusweg 
kunnen zien. Het is de buddyhond van Joyce van den Waardenburg, zij heeft deze 
buddyhond omdat zij veteraan is en hier de nodige problemen van heeft. De buddyhond is 
opgeleid door het KNGF (Koninklijke Nederlandse Geleidehonden Fonds). Na een 
uitgebreide selectieprocedure en een wachttijd van 7 maanden is de buddyhond sinds deze 
week huisgenoot van Joyce en Zoey.  
Natuurlijk heeft Joyce meteen onze toestemming gekregen om met haar buddyhond op het 
schoolplein te komen omdat deze haar overal zal gaan begeleiden. Voor de kinderen van 
onze school een mooie en natuurlijke manier om te zien en te weten hoe honden mensen 
kunnen helpen. 
Zoey zal in groep V5 in de loop van dit schooljaar een spreekbeurt over de buddyhond van 
haar moeder houden.  

 



Training op specifieke behoeften 
KNGF Geleidehonden zorgt ervoor dat buddyhonden een rustig, stabiel 
en sociaal karakter hebben. Deze honden zijn uit het juiste hout 
gesneden om buddyhond te zijn. Ze zijn goed opgevoed, gehoorzaam en 
getraind in het omgaan met situaties die voor hun baas moeilijk zijn. De 
training wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het baasje. De 
buddyhond krijgt ook nog een vervolgtraining in het huis en de omgeving 
van het baasje.  Het gaat dus om maatwerk. 

  



Hoe ga je om met een buddyhond 
Om een buddyhond goed te kunnen laten functioneren zijn een aantal zaken belangrijk.  

 Als de buddyhond een dekje aanheeft dan mag hij niet geaaid worden.  

 Als een buddyhond afgeleid wordt kan hij zijn werk niet goed doen. Daarom is het 
beter om de hond met rust te laten.  

Nieuwsgierig geworden naar het belang van een buddyhond? Op de website van de KNGF 
is veel informatie te vinden.  
www.geleidehond.nl 

 
Mocht u het KNGF willen steunen? In de hal van onze school op de Vitruviusweg staat een 
donatiepot. Lenn Blokker (leerling in groep V4) zet zich in voor deze stichting en zorgt dat uw 
bijdrage bij het KNGF terecht komt. 
 

Activiteiten 
 
Herhaald bericht: 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. 

 
 
DIA Toetsen => proefperiode 
In oktober 2017 zijn wij partnerschool geworden bij DIA-toetsen. 
Dit betekent dat wij met de groepen 6, 7 en 8 meerdere toetsen afnemen die door hen zijn 
ontwikkeld. Op dit moment zijn dat de toetsen DIA woord (woordenschat) en DIA taal 
(begrijpend lezen). We willen kijken of deze toetsen nog beter aansluiten bij onze school dan 
de CITO-toetsen. Het is dus een proefperiode.  
We blijven overigens de toetsen van CITO in alle groepen gewoon afnemen. 
 
Groep 8 zal ook mee gaan doen aan de proef eindtoets van DIA. Voordeel van deze toets is 
dat alles digitaal wordt afgenomen en dat de tijdsduur van afname beduidend korter is. 
De afname zal zijn op dinsdag 30 januari en donderdag 1 februari. 
De groepen 8 zullen in april gewoon deelnemen aan de CITO-eindtoets. 

 
 

http://www.geleidehond.nl/


Schaaktoornooi 1 
Zondag  is op basisschool ’t Karregat de 4e ronde om de Eindhovencup gespeeld. 
Er waren 74 kinderen op afgekomen. Weer een geweldige opkomst. 
De kinderen vermaakten zich  uitstekend met de activiteiten zoals, het grote schaakbord, het 
estafette schaken en het schaaktoernooi zelf.  
Van onze school deden dit keer 3 kinderen mee en 2 kinderen die op onze school gezeten 
hebben en nog steeds bij ons schaakles krijgen.  
Bram Brijsterveld en Sam Selders speelden beiden in groep D. 
Voor Bram was dit de goede groep en hij werd redelijk gemakkelijk tweede in deze groep. 
En ging weer met een mooie beker naar huis. Voor Sam was deze groep echt te moeilijk. En 
hoe hij ook zijn  best deed, het wilde deze zondag niet lukken. De volgende keer gaat het 
zeker beter Sam.  
Luc Selders speelde in groep E. Na een matig begin herpakte hij zich na de pauze en won 
zijn laatste twee partijen. Goed gedaan Luc. 
Stanley Yip speelde mee in groep G. Ondanks goed spel ging het 's morgens ook door wat  
pech wat moeizaam. Na de pauze ging het een stuk beter. en won hij ook zijn laatste twee 
partijen. Goed gespeeld Stanley. 
Thomas Bierens speelde in groep H. Een sterke groep. 
En hoe hij ook zijn best deed het wilde deze zondag niet helemaal lukken. De volgende keer 
gaat het echt een stuk beter Thomas. 
 
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje. 
Het was weer een geslaagde dag.  
Meneer Mario Adriaans. 
 

Aanmelden voor Schaaktoernooi 2 
Op woensdag 28 februari worden op Spilcentrum Reigerlaan te  Eindhoven de 
Districtskampioenschappen Schaken voor Basisscholen gehouden. 
Aanvang van de wedstrijden13.30u. Aanmelden tussen 13.00u en 
13.15u. De prijsuitreiking staat rond 17.30u gepland. De deelname is gratis. 
Ook dit jaar willen we weer met een of twee teams meedoen. Dus degene die mee wil doen 
met de schoolschaakkampioenschappen kan zich opgeven bij ondergetekende. 
 
Wie weet eindigen we dit jaar bij de eerste 3 zodat we mee kunnen doen aan de Brabantse 
schoolschaakkampioenschappen. Maar uiteraard het spelplezier staat voorop.  
Meneer Mario Adriaans. 
 

 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag 23 januari 2018  van 15.00-15.30 uur is er weer een 
voorleeshalfuurtje.  

 
Externen  
 
SKPO heeft vanaf maandag 22 januari twee excellente basisscholen. Ook op 
basisschool ’t Palet is vanmorgen het predicaat Excellente School uitgereikt.  


