
 
 

 

Nr. 24    maandag 3 april 2017      
 

Belangrijke data  

 

 Dinsdag 4 en donderdag 6 april:  scheikunde les en practicum groep 8ab 

 Donderdag 6 april: theoretisch verkeersexamen groepen 7 

 Vrijdag 7 april: laatste dag inleveren strookjes WK voetbal en WK korfbal 

 

Reminder: woensdag 12 april, koffieochtend en informatieavond voor alle 

ouder(s), verzorger(s) van ons  Inclusief Spilcentrum. Zie voor meer informatie de 

uitnodiging op onze app of website bij het item nieuws. 

We hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen. Spelen doe je samen dus 

gezellig en leerzaam om aan te sluiten. U kunt zich nog aanmelden!  

Hoe? Stuur een e-mail aan juf Kim Chatrou, k.chatrou@skpo.nl  

 

Activiteiten 

Inschrijven voor het Wereldkampioenschap voetbal en korfbal 
Via de leerkracht van uw kind of uit het Korenaarbulletin van een maandje geleden 
heeft u vernomen dat de Korenaar voor de negende keer meedoet met het WK van 
Eindhoven.  
Het WK voetbal is zondag 28 mei en het WK korfbal is zondag 11 juni.  
Aan het WK voetbal mogen kinderen uit groep 4 t/m 8 deelnemen, aan het WK korfbal 
kinderen uit groep 3 t/m 8. 
Om op tijd teams te kunnen maken en onze school in te schrijven, willen we de 
inschrijfbriefjes graag aanstaande vrijdag 7 april ingeleverd hebben. Dit kan bij meneer 

Rogier, meneer Fons of bij de eigen leerkracht.  
De inschrijfbriefjes zijn bijgevoegd bij dit Korenaarbulletin, maar ook te 
krijgen bij meneer Rogier of meneer Fons. 
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First Lego league 

The First Lego league daagt kinderen uit om te denken als wetenschappers en technici.  

Wie wil dat nu niet?  

Daarom dagen wij kinderen én ouder(s), verzorger(s), grootouder(s) uit om zich op te geven en 

samen HET LEGO LEAGUE KORENAARTEAM te vormen.  

 Wij gaan ervoor om aankomend schooljaar deel te nemen! 

 Alle benodigde materialen zijn aangeschaft en liggen klaar!   

Een team bestaat uit: 
 10 enthousiaste en leergierige meisjes en jongens in de leeftijd van 9-14 jaar kunnen 

deelnemen 

 Minimaal 4 enthousiaste ouders die de voorbereiding op de wedstrijden en 

begeleiding tijdens de wedstrijden op zich nemen  

 

Wat achtergrondinformatie op een rijtje: 

 Medio september 2017 start het nieuwe seizoen met een kick off op de Technische 

Universiteit Eindhoven. 

 In december 2017 zullen de eerste wedstrijden plaats gaan vinden.  

 De wedstrijden bestaan uit 2 onderdelen 

- het programmeren van een lego robot  

- het oplossen van een maatschappelijk probleem  

 

Aankomend jaar is het thema: Hydro Dynamics (Je leert alles over water, hoe we aan water 

komen, het transporteren, gebruiken of afvoeren) 

 

Wat leren kinderen: 

 Samenwerken  

 Probleemoplossend denken en werken  

 Programmeren 

 Nadenken over maatschappelijke 

problemen 

 Techniek en ict zijn leuk, spannend, 

uitdagend  

 Samen een uitdaging aangaan geeft 

veel plezier 

 

Is dit iets voor jou, iets voor u? 

MELD JE AAN!  

kinderen en ouders  
Tot uiterlijk 14 april 2017 

Bij: meneer Carsten Dirks, leerkracht groep E6 + ICT en Wetenschap&Techniek coördinator  

c.dirks@skpo.nl 

 

Heeft u graag meer informatie?  

Loop even binnen bij meneer Carstian of juf Berdi of stuur een email naar c.dirks@skpo.nl 

Ook vindt u informatie op de volgende site:  http://firstlegoleague.nl 

 

Hulp bij opdrachten plusklas, 

2 weken geleden hebben we met alle leerlingen uit de plusklas deelgenomen aan de 

Kangoeroewedstrijd. Na het bespreken van de opdrachten hebben we uw hulp nodig. Er zijn 3 

opdrachten waar we het antwoord niet van weten. Wie kan ons helpen? 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CWUzpteP&id=CF10A5C4B01A4DD0DE95CFC04A33B40EE79FBDCD&q=first+lego+league&simid=607991036345386649&selectedIndex=20
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Weet u op één van deze opdrachten het antwoorden en kunt u het ons uitleggen, horen wij het 

graag. 

U kunt uw antwoord met uitleg mailen naar g.wijn@skpo.nl of persoonlijk aan iemand uit de 

plusklas doorgeven. 

 

Alvast bedankt, de plusklas.  

 

Kurzweil  

In het vorig Korenaarbulletin informeerde ik u al 

over de training Kurzweil voor onze teamleden. De 

gastdocenten waren Chelsey, Maurits, Jay-Leesa 

en Jennifer uit groep 8A en 8B. Zij hebben de 

training al eerder gehad.   

Tijdens deze werkvergadering hebben ze de 

leerkrachten getraind. Voor allen een leerzame 

bijeenkomst. Een mooie manier van 

kennisoverdracht. Chelsey, Maurits, Jay-leesa en 

Jennifer bedankt! 

 

Caroline Noorlander 
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Schaken  
Schaaktoernooi 1 
Zondag 19 maart is in De Hoeksteen in Eindhoven de 4e ronde om de Eindhovencup gespeeld. 
Er waren 49 kinderen op af gekomen. Een mooi aantal, aangezien er 2 gelijksoortige toernooien in 
de regio gehouden werden. 
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 3 kinderen mee.  
Daniel Mao speelde in groep B. Hij speelde weer ontzettend goed. En werd derde in zijn groep en 
ging alweer met een beker naar huis. 
Bram Bijsterveld speelde in groep D. De 4e hoogste groep bij de Eindhovencup.  
Dit keer ging het veel beter dan bij het vorige toernooi, hij speelde ook een stuk strategischer en 
werd mooi derde in zijn groep. Hij ging net als Daniël met een mooie beker naar huis. 
Wout van der Heijden speelde in groep F. Hij speelde goede partijen. 
En viel met een vierde plaats helaas net buiten de prijzen. Goed gespeeld Wout, 
 
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje. 
Het was weer een geslaagde dag.  
 

Schaaktoernooi  2 
Woensdag 22 maart zijn op OBS ’t Karregat de Districtskampioenschappen ‘Schaken voor 
Basisscholen’ gespeeld. 
Er deden dit jaar 24 teams van allerlei basisscholen mee.   
Onze school was weer met twee teams vertegenwoordigd. 
Ze hebben mede onder toeziend oog van onze speciale 
supporter Juffrouw Berdi geweldig gespeeld. 
Het eerste team van de Korenaar wist zelfs van het 
ijzersterke team van ’t Karregat 1 een bordpunt af te 
snoepen. De reservespeelster won alle 3 de partijen die ze 
speelde. 
Ze zijn als zevende geëindigd in dit ijzersterke veld.   
Het tweede team heeft ook zeer goed gespeeld.  Want 
ondanks  
dat er 3 spelers in stonden zonder enige toernooiervaring zijn  
ze toch als vijftiende geëindigd in dit ijzersterke veld.  
Wat een geweldig Kampioenschap. 
Foto’s van dit Kampioenschap zijn binnenkort te zien op onze website. 
Mario Adriaans. 
 
Ga ook schaken!    
Voor kinderen die ook zin hebben in schaken, op onze school aan de Elegaststraat geven we 
iedere woensdag les van 13.15 uur tot 14.15 uur. 
Je kunt je opgeven bij ondergetekende of bij de leerkracht van je groep. 
Meneer Mario Adriaans.  
 

Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje Spilcentrum 
Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat. Ben jij er ook bij?  
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Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Nieuwbouw 
Op dit moment zijn de plannen voor onze Nieuwbouw in behandeling bij de gemeente Eindhoven. 
Het betreft dan met name de omgevingsvergunning en de daarmee samenhangede sloop van het 
oude schoolgebouw op de voor onze school bestemde kavel . Als alles volgens planning verloopt 
zal de bouw starten medio september 2017.  
 
 

Wisseling VVE- en SPIL-coördinator  
De afgelopen jaren heeft juffrouw Kim de functie van VVE- en SPIL-coördinator vervuld. Hierbij had 
zij de taak om de samenwerking tussen school en Kinderopvang Dikkie & Dik uit te breiden en zorg 
te dragen voor een goede overgang voor kinderen van Kinderopvang Dikkie & Dik naar De 
Korenaar.  
In verband met een interne verschuiving zal juffrouw Kim vanaf april stoppen met haar taken als 
VVE- en SPIL-coördinator en starten als groepsleerkracht van groep V1/2B. Juffrouw Jody zal de 
taken van VVE- en SPIL-coördinator vanaf april overnemen.   
 
 

Drukte bij de ingang én in de hal van de school, locatie Vitruviusweg 
Wij vragen u vriendelijk om op het speelplein op uw kinderen te wachten en daarbij een redelijke 
afstand te houden tot de ingangsdeuren zodat de kinderen gemakkelijk naar binnen / naar buiten 
kunnen.  
Tevens een verzoek om rekening te houden met de beperkte ruimte in onze hal, zeker als u met 
een kinderwagen bent.  
 
 

SPILnieuws  
Sport en bewegen draagt bij aan een betere ontwikkeling. Vandaar dat de gemeente middelen 
beschikbaar heeft gesteld om als SPILcentrum hier in te ontwikkelen. Samen met onze 
SPILpartner Kinderopvang Dikkie&Dik hebben we de focus gelegd op een rijk aanbod, wat 
geschikt is om spelenderwijs aan te bieden en aan te laten sluiten bij ieders zone van de naaste 
ontwikkeling.  

De Bobbelbaan is een mooie aanschaf om ons aanbod te 
verrijken voor 2- tot 6-jarigen. Daarnaast zijn er ook 
verschillende sport- en spelmaterialen aangeschaft voor 
het buitenspel.  
Hieronder zie je de peuters en kleuters actief aan de slag 
op de bobbelbaan.  

 
Samenwerking binnen ons Spil 
Donderdag 6 april vindt de jaarlijkse Spilavond plaats. 
Een avond waarop alle pedagogisch medewerkers en teamleden van kinderopvang Dikkie & Dik 
en de leerkrachten en teamleden van De Korenaar elkaar ontmoeten. Belangrijk voor een goede 
samenwerking én erg gezellig. Ook tijdens deze Spilavond staat het volgende thema centraal: 
Stimuleren van ontwikkeling door middel van spel en spelen. Spel is plezier en je bent nooit 
uitgespeeld!  



 

Beeldmateriaal op de Korenaar 
Bij het item ‘Nieuws’, vindt u zowel op de app als op de website van de school het bericht 
‘Beeldmateriaal op de Korenaar’. In dit bericht staat uitgebreide informatie hoe wij hier op school 
mee omgaan.  
Ter informatie is dit bericht tevens geplaatst in het Korenaarbulletin.  
Belangrijke afspraak/regel beeldmateriaal voor ouder(s), verzorger(s):  
Eventuele foto’s die gemaakt worden door derden (ouder(s), verzorger(s), stagiaires, vrijwilligers 
etc.)  tijdens een activiteit op school, in of rond het schoolgebouw, mogen alleen gemaakt worden 
voor privé gebruik.  U mag deze dus NIET plaatsen op Facebook, Instagram of andere social 
media. Het maken van bewegende beelden (video, film) door ouder(s), verzorger(s) is NOOIT 
toegestaan.  
Wij rekenen op uw begrip en medewerking.  
 
Hieronder vindt u de tekst die over dit onderwerp op onze website staat: 

 
Tekst website:  
‘Beeldmateriaal op de Korenaar  
 
Beeldmateriaal waarbij een leerling herkenbaar in beeld is zegt iets over die leerling. Vandaar dat 
het telt als ‘persoonsgegeven’. In dat geval geldt de wet op de bescherming van 
persoonsgegevens. 
 
Op de Korenaar willen we de ouders graag informeren over wat er op school allemaal gebeurt. Dat 
doen we via onze kanalen op facebook en twitter, de schoolapp, het korenaarbulletin en de 
binnenkort vernieuwde website. De leerkracht kan een foto- of videoverslag maken en plaatsen op 
een voor ouders goed te vinden plek. Op deze wijze proberen we de betrokkenheid van ouders en 
leerlingen bij de klas en de school te vergroten. Kinderen kunnen thuis trots vertellen over wat er in 
de klas gemaakt is en ouders hebben een beeld van de activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
De wet verplicht de school om daarvoor toestemming te vragen aan ouders. De meeste scholen, 
evenals de Korenaar, regelen die toestemming bij inschrijving. Dat alleen is echter niet voldoende. 
De school moet de ouders elk jaar herinneren aan het feit dat we deze toestemming hebben 
gevraagd maar ook de ouders wijzen op het feit dat deze toestemming te allen tijde kan worden 
ingetrokken of opnieuw kan worden gegeven. Dat kan in principe ook per medium: de website, het 
korenaarbulletin, de app of social media. 
 
De Korenaar neemt de algemeen geldende handreikingen in acht. Zo zullen we doorgaans geen 
namen plaatsen bij beeldmateriaal op internet, brengen we de leerling niet in verlegenheid en 
zorgen we er zo goed mogelijk voor dat het materiaal niet als schadelijk voor het imago of de 
persoon kan worden gezien. Mocht de school beeldopnames van kinderen willen gebruiken voor 
derden (bijvoorbeeld een tv programma) dan wordt daar opníeuw toestemming voor gevraagd. 
 
De toestemming is niet nodig voor beeldopnamen in de klas, voor educatieve doeleinden of 
training van de leerkracht. Soms filmt een juf of meester zichzelf of een stagiaire. Daarbij kunnen 
leerlingen in beeld komen. Hiervoor hoeft de school geen toestemming te vragen. De school mag 
deze opnames alléén intern gebruiken en op generlei wijze openbaar maken. 
 
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of uw toestemming willen intrekken dan wel geven 
kunt u contact opnemen met Berdi de Jonge, directeur.’ 
 

  

Externen  
 


