Nr. 21 maandag 5 februari 2018
In verband met de Carnavalsvakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op
dinsdag 20 februari

Belangrijke data



Vrijdag 9 februari: Carnavalsviering met verkort lesrooster tot 14.00 uur.
Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari: Voorjaarsvakantie

Activiteiten
De Technobiel
Volgende week donderdag 8 februari gaan de leerlingen van onze groepen 6 en 7 kennis
maken met de Technobiel.
De Technobiel is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze van
vervolgonderwijs staan, op allerlei manieren van techniek kunnen proeven.
De Technobiel telt twee verdiepingen waar van alles onderzocht kan worden en is bedoeld
voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en voor de eerste klas van het
voortgezet onderwijs.

Op de eerste verdieping kunnen kinderen onder andere ontdekken hoe een transportband
werkt en hoe ze vliegtuigjes kunnen laten vliegen door er met licht op te schijnen.
Maar ook zijn er de laatste technieken te vinden, zoals Augmented Reality (AR). Met ARtechnologie kun je iemand anders op afstand mee laten kijken en werken. Hoe dat werkt?
Ervaar het als je de vijf storingen in de Cv-ketel moet oplossen! Onze aap BITO, die graag
lang onder de warme douche staat, hoopt op jouw kennis en inzicht.

Een verdieping hoger komen de kinderen in een echte experimenteerzone terecht waar ze
verschillende technische proefjes kunnen doen.
De Technobiel is geschikt voor leerlingen van groep 6 t/m groep 8.
Hieronder vindt u meerdere websites waar u extra informatie kunt vinden.
https://www.otib.nl/voorlichting/basisonderwijs/technobiel/
https://www.otib.nl/Upload/Agenda%20en%20reserveringen/Technobiel/Programma%20uitle
g%20en%20voorwaarden%20Technobiel%202017.pdf

Met vriendelijke groet,
Carstian Dirks Techniekcoördinator Bs. de Korenaar

Schaaktoernooi
Zondag 18 februari wordt in Sociaal Cultureel Centrum De Dreef de 5e ronde om de
Eindhovencup gehouden.
Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor kinderen van onze school.
Tevens is het een goede training voor de schoolschaakkampioenschappen op woensdag 28
februari.
Daarom zou het fijn zijn als alle schakers van onze school bij dit toernooi 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.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 6 februari 2018 van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.

Ballonnenwedstrijd Excellente School
Op 22 januari 2018 heeft basisschool De Korenaar het
predicaat Excellente school ontvangen. Vanwege dit feit
mochten de leerlingen op deze dag een ballon oplaten. Ruim
400 ballonnen gingen er vanaf de Vitruviusweg 41 de lucht in.
Veel ballonnen gingen richting het zuid/oosten van ons land.
Een aantal ballonnen is zelfs de grens over gegaan naar
Duitsland en zijn dicht bij elkaar gevonden.

De ballon die de grootste afstand heeft afgelegd was van ????.
Haar ballon is helemaal in Westerburg in Duitsland terechtgekomen. Dit is 202,5
kilometer vanaf de school.
Een overzichtje van de reacties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plaatsnaam
Westerburg
Hachenburg
Ingelbach
Helmenzen
Hemmelzen
Neitersen
Eitorf
Eitorf
Winterscheid
Winterscheid

Aantal kilometers
202
188
180
174
174
173
159
159
158
158

Zie kaartje hieronder met de nummers 1 t/m 7

Waar zijn wij als school mee bezig
Rots en water
Deze groep leerlingen uit de groepen 5 en 6 hebben hun rots & water diploma gehaald!
Gefeliciteerd Kanjers! Zij hebben wekenlang geoefend met sterk staan, focussen,
ademhaling (m.n. bij emotie of boosheid, bekende term voor de kinderen: boos? Zet de
‘airco’ aan), samenwerken, incasseren, voor jezelf opkomen, passende lichaamshouding en
mimiek, ‘stop’ zeggen, sterk weglopen (bijv. bij conflicten) en zelfvertrouwen. In de laatste
training hebben ze een plankje doorgeslagen met een doel voor zichzelf erop getekend of
geschreven. Goed gedaan Vera, Kodai, Jayden, Luna, Lara, Thalia, Tijn, Rayan en Quinten.
Juf Wilma Jonkers (rots- en water trainer)

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 27 april.
In totaal hebben op 23 januari 202 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 meegedaan.
Daarvan hebben nu:
Diploma A => 33 leerlingen = 16,3% => was 21 nov 40 leerlingen = 19,5%
Diploma B => 24 leerlingen = 11,9% => was 21 nov 25 leerlingen = 12,2%
Diploma C => 78 leerlingen = 38,6% => was 21 nov 79 leerlingen = 38,5%
Diploma D => 24 leerlingen = 11,9% => was 21 nov 14 leerlingen = 6,8%
Diploma E => 42 leerlingen = 20,8% => was 21 nov 40 leerlingen = 19,5%
(Nog) geen diploma => 1 leerling = 0,5% => was 21 nov 7 leerlingen = 3,5%
We zien ook nu weer een mooie vooruitgang.
Leuk om nog te vermelden: ook in de groepen 4 wordt al hard gewerkt aan de tafeltjes.
Er zijn ondertussen 8 kinderen in groep 4 die tafeldiploma A behaald hebben en 3 leerlingen
hebben al diploma C.
Het halen van tafeldiploma D en E vereist heel veel oefening. Tafeldiploma D zijn de
deeltafels met rest. Voorbeeld 38:5= 7 r.3.
Hier moeten kinderen t.o.v. tafeldiploma C een extra stap doen.
Bij tafeldiploma C kwam de resttafel altijd precies uit, voorbeeld 45:9= 5.
Nu moeten ze in een snel tempo ook nog berekenen hoeveel er overblijft en dus de rest is.
Voor vragen over het tafeldiploma kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw kind.

Externen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag attenderen wij jullie op onderstaand aanbod van Stichting KANJER te Eindhoven.
In de bijlage bij dit Korenaarbulletin vindt u uitgebreide informatie over het eerstvolgende
Kanjerkamp.

Wat gaan kinderen en ouders doen?
 Kennismakingsavond
 Kinderen 6+ gaan mee op 2-daags kanjerkamp in Riethoven
 Na het Kanjerkamp krijgen de kinderen én hun ouders op 1 locatie op hetzelfde
tijdstip bijeenkomsten.
Voor kinderen is dit o.a. met KIES, rots&watertraining en boksles
Voor ouders is dit i.s.m. St. Omnia de training triple P Transitions, boksles,
rots&watertraining en coaching met paarden.
Voor de allerkleinste (4 tot 6 jr) is er de ‘De Kanjertjes’
Een prachtig aanbod waarvan uit onderzoek blijkt dat 85% van de ouders en 82% van de
kinderen na deelname geholpen is.
Dankzij subsidie van de gemeente Eindhoven en sponsoring van bedrijven uit Eindhoven
kan Stichting Kanjer bovenstaand aanbod kosteloos aanbieden.
Een enthousiaste groet,
Stichting KANJER Eindhoven

