
 
 

 

Nr. 22    maandag 20 maart 2017      
 

Belangrijke data  

 

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

 Dinsdag 21 maart: 20.00-22.00 uur MR vergadering locatie Vitruviusweg 

 Woensdag 22 maart: Deelname alle groepen aan de Grote rekendag. Thema: 

Meten, bewegen en construeren  

 Donderdag 23 maart: Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

 Maandag 27 maart: Leefstijl thema 5: Allemaal anders  

 Dinsdag 28 maart: Rapportgesprekken groep 1 t/m 7  

 

Activiteiten 

Grote Rekendag  
Op woensdag 22 maart is de Grote Rekendag. Dit jaar is het 
thema: Meten, Bewegen en Construeren. Kinderen verkennen 
tijdens deze dag de eigen omgeving en andere herkenbare 
plaatsen vooral via meet- en meetkundeactiviteiten. 
Voordat de kinderen naar binnen gaan gaan we op beide 
locaties deze Grote Rekendag openen met het maken van een 
levensechte lange straat op huisnummers. 
Vervolgens zullen in alle groepen activiteiten plaatsvinden over de 
bovenstaande onderwerpen. 
Groepen 1 t/m 4 verkennen met rekenwiskundige middelen het 
eigen lijf, de eigen klas en de omgeving van de school. 
Groepen 5 t/m 8 zullen een vakantiepark op schaal gaan 
ontwerpen. 
De Rekenwerkgroep.  
 
Herinnering Spelinloop Vitruviusweg: 8.30 -8.45 Dinsdag 21 maart groep 0/1 

 
Paasviering 13 april op de Korenaar 
Na een winterse periode zien we het eerste lentezonnetje 
verschijnen en dan komt de Paasviering al snel in zicht.  
De Paascommissie heeft een mooi programma bedacht voor 
beide locaties.  
We starten de dag gezamenlijk met een toneelstuk voor en door 
de kinderen.  
Daarna wordt er geknutseld in de groepen en ondertussen Paaseieren gezocht.  
De lunch is in de eigen klas.  
Alle kinderen nemen iets kleins te eten mee naar school, zodat we samen kunnen delen en eten.  
 
Tijdens de rapportgesprekken liggen inschrijflijsten klaar, waarop u kunt aangeven wat uw 
kind meeneemt voor de lunch.  
 
Meer informatie volgt nog…….. 
De Paascommissie Elegaststraat & Vitruviusweg  



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. 
 
Presentatie Marokkoreis in groep E6 en voor ouders 

In januari kon de koffieochtend over de Marokkoreis niet doorgaan wegens ziekte. 
Helaas is het niet mogelijk om deze presentatie tijdens een andere koffieochtend te 
geven. Dinsdag 21-3 ga ik in groep E6  de Marokkoreis presenteren aan de 
kinderen. Ik wil u als ouders van harte uitnodigen om hierbij aan te sluiten. We 
starten ’s morgens direct om 8.30 uur. Fijn als we samen met de kinderen over de 
foto’s kunnen praten. Graag tot dan. 
Wilma Jonkers 

 
 

Ouderbijdrage 2016-2017 
Veel ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage voor het schoolkamp en/of het schoolreisje 
betaald. Een aantal ouders heeft dit nog niet gedaan. Wellicht is dit bij deze ouders aan de 
aandacht ontsnapt. Deze ouders ontvangen donderdag via mail een herinnering.  
  
Zoals eerder aangegeven wordt er dit schooljaar voor activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval, Pasen, de Koningsspelen, de Opa en oma dag, de laatste schoolweek, de versnapering 
bij buitenschoolse activiteiten, e.d., géén vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd. Deze kosten 
worden betaald door de school.  
  
Wat wel blijft is een bijdrage voor het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 en 
het schoolkamp voor de groepen 7 en 8. De bijdrage is: 

 Groepen 1 t/m 6:    € 20,00 euro (per kind) voor het schoolreisje  
 Groep 7:                € 25,00 euro (per kind) voor het schoolkamp  
 Groep 8:                € 55,00 euro (per kind) voor het schoolkamp  

  
Wij gaan ervan uit dat alle ouders, verzorgers de bijdrage voor het schoolreisje of 
het schoolkamp voor hun kind(eren) betalen. De ouders/verzorgers die de 
ouderbijdrage nog niet betaald hebben ontvangen binnenkort van ons een 
herinnering. 

  
Stichting Leergeld 
In bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat het voor u niet mogelijk is om de 
ouderbijdrage te betalen. U kunt dan contact opnemen met de Stichting Leergeld voor een 
tegemoetkoming in de schoolkosten. Stichting Leergeld is telefonisch bereikbaar op maandag en 
donderdag tussen 09.00-13.00 uur op telefoonnummer 040- 2131141.  
  
Heeft u nog vragen of behoefte aan een gesprek, voelt u zich dan vrij om een van onderstaande 
personen aan te spreken. 
  
Namens de voorzitter van de Ouderraad en Berdi de Jonge (directeur) 

 
 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DIwxmdKj&id=FCF97392A98BEE39D943597E502DF89D20E578EE&q=schaakstukken&simid=608002606976665269&selectedIndex=
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bIU9tGOl&id=025314EEE36B6E209B910457DC23F4635E4995C1&q=schoolreisje&simid=608046123581965400&selectedIndex=2
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BgKHyTYd&id=EBB2BB61350C9B72E484C29536A082101CA08C85&q=schoolkamp+&simid=608052175191999364&selectedIndex=2


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 
 

ARBO 
We werken op school met DVVS, Digitaal Veiligheid Volgsysteem. Dit is bedoeld om de veiligheid 
voor kinderen maar ook leerkrachten beter en aangenamer te laten verlopen. We houden hierin bij 
wat onze doelen zijn met een plan van aanpak.  
Er is een Arbo groep binnen onze school van 5 leerkrachten. Zij zijn afgelopen maanden druk 
bezig geweest met het maken van een schoolveiligheidsplan en een ontruimingsplan. Eind van dit 
schooljaar zullen we op school een 'controle' krijgen of onze RI&E (Risico, Inventarisatie en 
Evaluatie) in orde is. Hiermee zijn we dus druk bezig omdat veiligheid voor de kinderen en 
leerkrachten belangrijk is. Je gaat er niet vanuit dat er brand of iets dergelijks ontstaat op school, 
maar we moeten hier wel op voorbereid zijn wat we da n moeten doen. 
In de komende maanden zullen er op beide locaties dank ook ontruimingsoefeningen gehouden 
worden. 
Daarnaast is het grootste deel van ons team gecertificeerd BHV-er. 
Afgelopen woensdag, 15 maart jl. hebben 11 van collega’s de jaarlijkse 
herhaling BHV (EHBO en Brand) gevolgd. Begin van dit schooljaar zijn 
een groot aantal teamleden opgeleid tot BHV-er. Hiervoor zijn zij 4 
woensdagmiddagen op training geweest. Begin van het nieuwe 
schooljaar volgt de laatste groep leerkrachten de training BHV. Alle 
leerkrachten hebben dan de BHV training gevolgd zodat het volledige 
team BHV geschoold is. Tijdens de training leer je wat te doen bij 
brand, ongevallen, ontruimen etc. dit zowel in theorie als praktijk.  
Namens de werkgroep Arbo 
Evelyn Verhoof  

  
Leefstijl Thema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk. 
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
Wij beginnen deze week met een nieuw leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk. De titel 
dekt de lading van de inhoud van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust van het feit 
dat ze allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken daarnaast 
dat ieder kind gelijkwaardig is. 
 
In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag. Maar eigenlijk zijn alle 
leefstijllessen impliciet een weerbaarheidstraining tegen pesten. In de voorafgaande thema’s is 
gewerkt aan een goede groepssfeer, die beschermend is tegen pesten. Er zijn afspraken gemaakt 
over omgang met elkaar, er was aandacht voor communicatie, emotionele intelligentie en 
zelfvertrouwen. Allemaal ingrediënten om pestgedrag tegen te gaan. 
 
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 
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Nieuws uit groep 1-2 
Zoals u weet vinden wij het goed volgen van de ontwikkeling van kinderen belangrijk. 
Dit doen we door kinderen te observeren en door het afnemen van de LVS Citotoetsen ‘Taal voor 
Kleuters’ en ‘Rekenen voor Kleuters’. 
We nemen deze toetsen af Eind groep 1 (juni), Midden groep 2 (januari/februari) en Eind groep 2 
(juni). Voorheen werden deze toetsen ook Midden groep 1 afgenomen. Er is besloten in het intern 
begeleidersoverleg en het MT dat deze toets vanaf dit schooljaar is komen te vervallen.  
Het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen m.b.v. Citotoetsen is op dat moment minder 
betrouwbaar dan observeren. Ook onze kennis van ML en MISC sluit hierbij aan en zetten wij 
hiervoor in.  
Dit betekent voor ouders van groep 1 leerlingen dat zij bij het tweede rapport geen Cito-overzicht 
ontvangen.  

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Mad Science komt weer een wetenschap & techniek cursus verzorgen, waar de kinderen van 
groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
 
We starten met een spectaculaire science-show op woensdag 29 maart.  
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 
onderzoekende leerhouding.   
 
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Maak kennis met de 
wereld van detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar de Van de Graaff machine, hoe 
blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht, wordt de beste architect en onderzoek de wereld van 
wetenschap in de keuken. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen 
voorbijkomen. Krijg je er al zin in? 
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter 
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.  
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en 
later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te 
leren en experimenteren.  
 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, locatie Vitruviusweg. 
Data van de cursus: 
Donderdag 
11-5-2017 
Donderdag 
18-5-2017 
Donderdag 
1-6-2017  
Donderdag 
15-6-2017 
Donderdag 
22-6-2017 
Donderdag 
29-6-2017 
 
Starttijd: 
15:00 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via 
inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 
27-4-2017 
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje. 
 
NB: Het volgende is ook mogelijk: wanneer er in 1 gezin, 2 kinderen mee willen doen, kan je 
ervoor kiezen om het ene kind de eerste 3 lessen mee te laten doen en het andere kind de 
laatste 3 lessen. Neem hiervoor even contact op met kantoor: 088-030 33 20. 
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Externen 
 

Herhaald bericht 

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 GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

 


