
 
 

 

Nr. 21    maandag 13 maart 2017      
 

Belangrijke data  

 

 Maandag 13 maart: 13.15-14.30 uur. Opa en oma middag H t/m N  

 Dinsdag 14 maart: 8.45-10.00 Koffieochtend locatie Elegaststraat: alle 

ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte uitgenodigd voor deze koffieochtend.  

 Donderdag 16 maart: 13.15-14.30 uur. Opa en oma middag O t/m Z  

 Vrijdag 17 maart: Roostervrije dag groep 1-2, alle kleuters vrij  

 Maandag 20 maart: Studiedag voor alle leerkrachten. Alle kinderen vrij.  

Woensdag 15 maart: Gehele dag: Stemlokaal in zowel de hal van locatie Vitruviusweg als 
de Elegaststraat.  

 

Activiteiten 

 

Intekenlijsten rapportgesprekken 
Op donderdag 23 maart en dinsdag 28 maart zijn de rapportgesprekken voor het tweede rapport. 

U kunt weer intekenen voor deze rapportgesprekken.  

De intekenlijsten liggen in de hal vanaf maandag 13 maart. U heeft hierover reeds een brief 

ontvangen.  

Koffieochtend dinsdag 14 maart  
Op dinsdagochtend 14 maart is er een koffieochtend op onze locatie Elegaststraat. 
De koffieochtend start om 8.45 uur en duurt tot 10.00 uur. 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Sociale media. 
Een zeer belangrijk onderwerp, waar veel kinderen in deze tijden gebruik van maken. 
Wij willen alle ouder(s)/verzorger(s) van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst. 

 
 
Wereldwijde Wiskunde Wedstrijd, W4Kangoeroewedstrijd 2017 
De kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die wordt gehouden in ruim 60 landen 
(met ruim 6,5 miljoen deelnemers). De wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in Australië. 
De wedstrijd heeft als doel om te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor 
iedereen op zijn eigen niveau (gr. 3 t/m VWO6).  
Dit jaar doen alle kinderen van de plusklas mee aan deze wedstrijd. Op donderdag 16 maart gaan 
ze aan de slag met 24 verrassende vraagstukken die een beroep doen op creativiteit en inzicht. Er 
zijn 5 antwoorden per opgave, één is er goed. Welke? 
Wij wensen alle deelnemers veel succes en plezier met de wedstrijd. 
 

 



 
 
 
 

Hoofdluiscontroles Vitruviusweg 
Ieder schooljaar weer blijkt dat de hoofdluis onze (kinder)hoofden blijft vinden. 
Heel vervelend, maar wel realiteit. Gelukkig zijn er een aantal ouders die na 
iedere schoolvakantie hun vrije tijd geven aan het controleren van vele 
kinderhoofden. Door snelle actie wordt op die manier verdere verspreiding 
grotendeels voorkomen. Fijn voor alle kinderen en ouders!  
Om de controles behapbaar te maken, gaan we u vragen te helpen bij de 
controle van de groep waarin uw kind zit. Met twee ouders per groep is de  
controle in een kwartiertje gedaan. U hoeft het nooit alleen te doen en wordt 
altijd beloond met een heerlijk kopje koffie of thee! 
Tijdens de rapportgesprekken zal de leerkracht van uw kind vragen of u 
genoteerd wilt worden voor de controles. Hoe meer mensen zich 
aanmelden, hoe meer mogelijkheden er zijn voor inzet door het jaar heen. 
Belangrijk om vooraf te weten is dat controles altijd plaatsvinden op de 
eerste dag na een vakantieperiode, meestal op maandag dus. 
 

Hoofdluiscontroles Elegaststraat  
Elke maandag of dinsdag na een vakantie controleren we op school de haren van alle kinderen. 
We hebben 2 vaste moeders die dit elke keer voor ons willen doen. Zij vragen op die ochtend 
welke ouder het luizenpluis team wil versterken. Gelukkig zijn er meestal wel een paar ouders voor 
in. Dit vinden wij super fijn! Bedankt hiervoor. Want vele handen maken licht werk. Dus we hopen 
dat u dit blijft doen! 
Wij willen van u vragen of u maandag en dinsdag na de vakantie rekening wilt houden met het 
kapsel van uw kind, (geen invlechten, heel veel gel) want alle staarten moeten los om goed te 
kunnen kijken of er luizen of neten verstopt zijn in de haren van uw kind. 
Alvast bedankt voor uw begrip. 
 
 

Schaaktoornooi 1 
Zondag 19 februari is in Sociaal Cultureel 
Centrum De Dreef in Geldrop de 3e ronde om 
de Eindhovencup gespeeld. 
Er waren 56 kinderen op af gekomen. Een 
mooi aantal. De kinderen vermaakten zich 
zoals gewoonlijk weer uitstekend met de 
activiteiten zoals, het grote schaakbord, het 
Estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf.  
  
Van onze school deden dit keer 2 kinderen 
mee.  
Daniel Mao speelde in groep B. Hij speelde 
weer ontzettend goed. En werd derde in zijn 
groep en ging weer met een beker naar huis. 
Bram Bijsterveld speelde in Groep D. De 4e 
hoogste groep bij de Eindhovencup.  
De jarige Job deed goed zijn best maar had deze keer zeer sterke tegenstanders in zijn  groep. 
Toch goed gespeeld Bram. 
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.  
Het was weer een geslaagde dag.  
Meneer Mario Adriaans  
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http://www.w4kangoeroe.nl/kangoer


  
 

Schaaktoernooi 2 
Zondag 19 maart wordt in De Hoeksteen Gerretsonlaan 1a in Eindhoven de 4e ronde om de 
Eindhovencup gehouden. Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor kinderen 
van onze school en nog lekker dichtbij ook.  
Daarom hoop ik dat alle schakers van onze school daar aanwezig zijn.  
Kunnen ze tevens oefenen voor de Schoolschaakkampioenschappen.  
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.  

Schaaktoernooi 3 
Op woensdag 22 maart worden op OBS 't Karregat in  Eindhoven de 
Districtskampioenschappen Schaken voor Basisscholen gehouden. 

Aanvang van de wedstrijden 13.30 uur. Aanmelden tussen 13.00 uur en 
13.15 uur. De prijsuitreiking staat rond 17.30 uur gepland. De deelname is gratis. 
Ook dit jaar willen we weer met een of met twee teams mee doen. Dus degene die mee wil doen 
met de schoolschaakkampioenschappen kan zich opgeven bij ondergetekende. 
 
Ik hoop dat we dit jaar bij de eerste 3 eindigen zodat we mee kunnen doen aan de Brabantse 
schoolschaakkampioenschappen.  
Maar uiteraard het spelplezier staat voorop.  
Meneer Mario Adriaans. 
 

 
 
Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje Spilcentrum 
Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat. Ben jij er ook bij?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 

Taal in alles 
Mensen hebben de hele dag door te maken met taal; gesproken taal, 
geschreven taal, zelfs lichaamstaal is een vorm van taal. Op school komt taal 
ook niet alleen voor tijdens de taallessen, het zit in alle vak- en 
vormingsgebieden, zowel in als buiten het klaslokaal. Zonder taal bestaat 
geen communicatie. Ook thuis niet, welke achtergrond of thuistaal een mens 
ook heeft. 
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Taal bestaat uit verschillende delen zoals lezen, 
schrijven en begrijpen van taal. Op school leren 
kinderen vanaf de allereerste groepen taal te begrijpen 
door kennis te maken met gesproken en geschreven 
taal. Ze leren dat taal ook schriftelijk geuit wordt. 
Vervolgens leren zij die schriftelijke taal te 
verklanken en komen tot (technisch) lezen. Deze 
gelezen taal heeft betekenis en vorm, waarin spelling, 
woordenschat, woord- en zinsbouw naar voren 
komen. 
In bovenstaand stukje tekst (geschreven 
taal) heb ik geprobeerd u een inkijkje te geven in de 
complexiteit van taal. De komende tijd zal ik vaker een stukje plaatsen waarin taal op de Korenaar 
verder toegelicht wordt. 
Juf Caroline Ketelaars 
Leerkracht groep V6b / taalspecialist  

       
Nieuwe cito-toetsen 
In Korenaarbulletin 9 van maandag 14 november 2016 hebben we u reeds geïnformeerd over de 
nieuwe cito-toetsen, hieronder een herhaling van dat bericht: 

 
In januari en juni nemen we op onze school cito-tussentoetsen af voor verschillende vakken. 
CITO heeft de afgelopen jaren meerdere nieuwe toetsen ontwikkeld m.n. voor de vakken 
begrijpend lezen, rekenen en spelling.  
De ontwikkeling van deze toetsen loopt nog steeds. Op dit moment zijn voor deze vakgebieden de 
toetsen uitgebracht voor de groepen 3 t/m 6. Groep 7 komt volgend schooljaar op de markt en nog 
een jaar later zullen de toetsen voor groep 8 verschijnen. 
De groepen 7 en 8 werken nu nog met de versies die we al op school hadden. 
Om up-to-date te blijven hebben we begin dit schooljaar deze nieuwe toetsen aangeschaft. 

 
De nieuwe toetsen van cito zijn de 3.0 versies. Voor de vakken spelling, rekenen en begrijpend 
lezen werken deze toetsen met nieuwe vaardigheidsscores en nieuwe normen. Deze toetsen zijn 
daardoor niet meer te vergelijken met de voorgaande toetsen. 
Bij het tweede rapport van uw kind krijgt u een overzicht van deze toetsen. 
Voor deze 3 vakgebieden zullen er dus telkens 2 grafieken staan, één van de oude toetsen en één 
van de nieuwe toets die in jan/feb 2017 is afgenomen. 
Bij deze overzichten zit ook een brief met uitleg. 
 
Mocht u hierover toch nog vragen hebben dan kan dat bij de leerkracht van uw kind of de 
bouwcoördinator. 

 
 
 

Van de MR 
Nieuwe samenstelling MR 
 
Onlangs hebben er weer wat wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de 
Medezeggenschapsraad. Marieke van Helvoort (voorzitter) en Stefanie van Stipdonk zijn om 
persoonlijke redenen gestopt. Dames, bedankt voor jullie enorme inzet en betrokkenheid! Nieuw in 
de MR zijn Jeroen Sloot (namens de ouders) en Bram van Wijk (namens het personeel). Heel veel 
succes mannen! 
De volledige MR bestaat nu uit:  
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Hans Vorstenbosch (Voorzitter), Ellen de Klerk, Bas van Gelder, Jeroen Sloot, Anneke van Dorst 
(E3), Roebi Diender (V4/5), Bram van Wijk (V5) en Evelyn Verhoof (E1/2) 

 

 
Externen 
 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 

Informatieavond GGD 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een 

schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 

Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 4 april een informatieavond voor 

ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  

 

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De 

meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 

Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 

verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 

veranderen. 

 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 

ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 

over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om 

het bedplassen aan te pakken.  

 

U bent van harte welkom op dinsdag 4 april in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45 

uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor 

deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 

www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij 

de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 

422. 

 

 


