Nr. 25  maandag 10 april 2017
In verband met Tweede Paasdag verschijnt het volgende Korenaarbulletin op dinsdag 18 april

Belangrijke data
 Woensdag 12 april: 8.45-10.00 Koffieochtend locatie Vitruviusweg*
 Woensdag 12 april: 19.45-21.00 Informatieavond locatie Elegastraat*
 Donderdag 13 april: Verkort lesrooster, leerlingen om 14.00 uur uit
 Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag; roostervrije dag, alle kinderen vrij


Maandag 17 april: Tweede Paasdag; roostervrije dag, alle kinderen vrij

Niet roken a.u.b
Hallo allemaal. Wij zijn groep 7a. Wij zitten in de onderste unit. We hebben last van
ouders/verzorgers die roken bij de poort voor ons raam. Wij zouden het fijn vinden als jullie
ophouden met roken voor ons lokaal en bij de poort. Wij vragen u vriendelijk om ook andere
mensen hier op aan te spreken .

we hebben er last van!!!.

Met vriendelijke groeten groep 7a.

Oproep van kinderen en wij als team zijn het helemaal met hen eens!
Wij zijn als volwassenen, ouder(s), verzorger(s), grootouder(s), leerkrachten etc. een voorbeeld
voor onze kinderen. Wij vinden het allemaal belangrijk dat zij gezond opgroeien.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Daarom ook namens het team een vriendelijk maar wel dringend verzoek om NIET te roken
bij de ingang, de poort van de school.
Wij rekenen op uw medewerking en begrip.
Team basisschool De Korenaar.

Activiteiten
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
Paasviering
Komende donderdag vieren we het paasfeest op ‘de
Korenaar’. We gaan er een mooi feest van maken. Voor het
verloop van de organisatie een aantal praktische zaken op
een rijtje:








Geef uw kind(eren) een bord, beker en bestek mee naar school
Geef uw kind(eren) gymschoenen mee naar school
Het eten voor de lunch s ’morgens meenemen en afgeven in de klas
Allergieën, e.d. doorgeven aan de leerkracht
Voor de kleine pauze een hap en iets te drinken meegeven
Voor drinken tijdens de lunch wordt gezorgd

Namens de commissie en het team een mooi Paasfeest gewenst.

Koningsspelen 2017 onderbouw Vitruviusweg en Elegaststraat
Dit jaar worden de Koningsspelen gevierd op
vrijdag 21 april (continurooster tot 14.00 uur).
Alle kinderen van de groepen 1-2 van de
Korenaar doen sportieve activiteiten op locatie
Vitruviusweg. Dit jaar sluit onze spilpartner
Kinderopvang Dikkie en Dik ook met de
peuters aan!
Sportieve en makkelijk zittende kleding is aan te raden. Het zou erg leuk zijn als de
kinderen zoveel mogelijk in het oranje komen! Het is immers Koningsdag.
De kinderen van de Elegaststraat starten op hun eigen locatie en lopen daarna met
hulpkinderen uit groep 8 naar de andere locatie. Na de sportspellen zullen zij weer
teruglopen naar de Elegaststraat.
De dag begint met een heerlijk Koningsontbijt dat de school verzorgt. We willen aan jullie
vragen om een bordje en beker aan uw kind mee te geven voorzien van naam. Iedereen
zorgt wel zelf voor een fruithapje en lunch, zoals ze gewend zijn.
Als er nog vragen zijn, kunt u terecht bij Kim of Mireille (Vitruviusweg)

Kennismaking met scheikunde voor de groepen 8
Afgelopen dinsdag en donderdag zijn de kinderen van groep
8 met scheikunde bezig geweest. Al vele jaren verzorgt
Ingenieur Joop van Berkum van de TU Delft deze lessen op
De Korenaar, die tot doel hebben een kennismaking met de
bèta-vakken te zijn en ze populairder te maken.
Beide groepen 8 kregen eerst een scheikundeles, waarin de
rol van scheikunde in ons dagelijkse leven duidelijk werd
gemaakt. Bij scheikunde hoort experimenteren en het
bezig zijn met chemicaliën, dus het tweede gedeelte
was 'gellab'; Het laboratorium was de hal van de
Elegaststraat en de gel maakten de kinderen zelf.
De resultaten mochten er zijn, met de schitterendste
kleurtjes en lekkerste geurtjes.
De begeleidende ouders heel erg bedankt en hopelijk
kunnen we deze activiteit volgend jaar weer uitvoeren.
Meneer Michiel en meneer Fons

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

Leestip
In navolging van het boek ‘Achtsegroepers huilen niet’ voor de
bovenbouw, is nu de landelijke actie ‘Ik
wil een prentenboek’ gestart.
Vanaf 7 april is in de boekhandel het
prentenboek ‘De Gruffalo’ te koop voor
€2,-

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De
Korenaar, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We zijn gestart met een spectaculaire scienceshow op 29-3-2017.
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.
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 Sciencepolsbandje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Presentatie ‘Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’
Dinsdag 4 april heeft juf Marleen Post (groep V1-2c) een presentatie voor het team
verzorgd.
Het onderwerp was ‘Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’.
De volgende onderwerpen kwamen tijdens de presentatie aan bod:
 Hoe herken je een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong?
 Valkuilen in ons denken
 Tips voor in de groepen
 Interessante websites
Het was een interessante presentatie waardoor we weer meer weten over dit onderwerp.
In de presentatie was een overzicht opgenomen waarin een 16-tal mogelijke kenmerken
stonden die kunnen duiden op een ontwikkelingsvoorsprong. Deze lijst is door Marleen
aan alle onderbouwleerkrachten verstrekt zodat iedereen deze kan gebruiken bij
observaties.
Op deze manier van en met elkaar leren vinden wij zeer
waardevol. De opgedane kennis die Marleen op dit gebied
heeft verkregen door het volgen van scholing en door het
bijwonen van de bijeenkomsten ‘Talentnetwerk van SKPO’
wordt zo gedeeld met het team.
Hierdoor kunnen alle onderbouwleerkrachten deze kennis nu
ook weer gebruiken in hun eigen groep.

Rots en water training
Dinsdag 4 april was de grote dag voor de kinderen van de rots & watertraining van de
Elegaststraat. Na weken van oefenen in sterk staan, grenzen aangeven, focussen en
incasseren mochten ze het plankje doorslaan. Op het plankje hun wens voor de toekomst.
Van harte gefeliciteerd Sali, Emre, Rowano, Cheyenne, Mandola en Lisa-Marie. Wij zijn
trots op jullie! Juf Wilma (rots&watertrainer)

Externen

