Nr. 23 maandag 26 februari 2018

Belangrijke data






Dinsdag 27 februari: 8.45-10.00 Koffieochtend locatie Elegaststraat met als thema
Social Media
Dinsdag 27 februari: voortgangsgesprekken bij het 1e rapport
Donderdag 1 maart: voortgangsgesprekken bij het 1e rapport
Vrijdag 2 maart: vrije dag voor de groepen 1-2
Dinsdag 6 t/m donderdag 8 maart: proef eindcito basisonderwijs (zie hieronder)

Activiteiten
Herhaald bericht: Koffieochtend Social Media
Meneer Ramses zal tijdens deze koffieochtend ingaan op het thema social media en online
veiligheid. Tevens zal hij vragen beantwoorden die bij u leven over dit onderwerp. In maart
gaan de groepen 7 en 8 hier ook een les over krijgen, gegeven door een persoon van bureau
Halt. Hierover volgt in een later bulletin meer informatie.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 27 februari 2018 van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Voortgangsgesprekken
Op dinsdag 27 februari en donderdag 1 maart zijn de voortgangsgesprekken.
Deze voortgangsgesprekken staan in het teken van het eerste rapport. In de map van dit
eerste rapport vindt u ook een overzicht van de CITO tussentoetsen die uw kind heeft
gemaakt in de periode januari/februari 2018.
Ook vindt u in de map een brief waarop staat “toelichting rapport”. Het is verstandig om deze
even door te lezen aangezien er meerdere veranderingen in staan.

In de afgelopen week heeft u kunnen inschrijven voor deze gesprekken. Het is verstandig om
10 minuten voor aanvang van het gesprek aanwezig te zijn zodat u het rapport en het
overzicht CITO nog even rustig door kunt kijken.
In de 2 bijlagen bij dit Korenaarbulletin de brief ‘’toelichting rapport’ en de brief ‘toelichting Poenwaarderingen’.
Deze laatste ontvangt u bij het rapport van uw kind indien de leerkracht een Poenwaardering aan uw kind heeft
gegeven.

Proefcito
Op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 maart maken de leerlingen van de groepen 8 de
proefcito. Voor hen is dit een goede oefening, zodat er in april, als ze de eindtoets 2018
maken, geen vragen en onverwachte zaken meer zijn.
Ze weten dan ook hoeveel tijd ze nodig hebben of ze dus sneller moeten werken of dat ze
juist iets meer tijd kunnen nemen.
Onze ervaring is dat het veel kinderen meer zekerheid geeft waardoor ze de eindtoets in
april beter maken dan de proeftoets.

Vacatures voor de MR
Basisschool de Korenaar heeft zoals iedere school een Medezeggenschapsraad (MR). De
MR is een overlegorgaan van ouders en medewerkers van De Korenaar. Via de MR kunnen
ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Dit schooljaar ontstaan
er 2 vacatures in de oudergeleding van de MR.
Wat doet de MR?
De MR overlegt gemiddeld 6 keer per jaar met de directie, bijvoorbeeld over:
• De inzet van personeel en de begroting
• Het onderwijsprogramma (het schoolplan)
• De onderwijskwaliteit op onze school
• De schoolgids
• Nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw
De MR kan de directie over alle belangrijke beleidsbeslissingen adviseren. Maar voor een
aantal zaken heeft de directie ook de instemming van de MR nodig. Het advies- en
instemmingsrecht is wettelijk geregeld. De MR kan ook ongevraagd advies geven.
Wat is het verschil met de Ouderraad (OR)?
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt wel eens verward met de Ouderraad (OR). De OR,
die uit ouders bestaat, geeft invulling aan allerlei schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld tijdens
Kerst, Pasen of Carnaval. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie
van de school.
Lijkt het u leuk om de MR te komen versterken? Stuur dan een mailtje naar Jody van
Munster => j.vanmunster@skpo.nl, wij zoeken namelijk 2 enthousiaste ouders die mee
willen denken in de MR!

Externen
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een naschoolse wetenschap & techniek cursus verzorgen op
De Korenaar, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. We starten
met een spectaculaire science-show op woensdagochtend 28 februari.
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 Extreme Elementen? Maak
kennis met de wetten van Newton en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer
alles over onze aardkorst. Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga
aan de slag met "coole" proefjes over warmte. 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 op school op:
Donderdag 5-4-2018
Donderdag 12-4-2018
Donderdag 19-4-2018
Donderdag 17-5-2018
Starttijd: 15:00 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl (de kinderen ontvangen hier woensdag 28
februari alle informatie over)
Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

