
 
 

 

Nr. 27    dinsdag 9 mei 2017      
 

Belangrijke data  

 

 Maandag 8 mei: Start project ‘Lezen met…….’ In alle groepen (t/m 24 mei) 
 Maandag 8 mei: 20.00 vergadering Ouderraad locatie Vitruviusweg 

 

 

Activiteiten 

 
      

Koningsspelen onderbouw 2017 
Op vrijdag 21 april hebben we een zeer sportieve dag 
gehad om de verjaardag van onze koning te vieren! 
Alle kleuters van de Vitruviusweg en de Elegaststraat 
hebben de hele dag allerlei spelactiviteiten gedaan! 
De peuters van onze SPIL-partner Dikkie en Dik 
hebben ook lekker meegesport.  
We hebben erg veel hulp gehad van ouders waar we 
ontzettend dankbaar voor zijn. Zonder deze hulp was 
de dag nooit zo geslaagd geweest!  
Bedankt voor alle inzet! 
Groetjes,  
Commissie Koningsspelen!   

 

 
 
 

 
 
Koningsspelen bovenbouw 2017 
Op vrijdag 21 april was het weer zo ver. De jaarlijkse traditie Koningsspelen bij  
“Op Noord” . Zoals de afgelopen jaren waren de gebruikelijke spellen weer aanwezig. De 
kinderen genoten van alle activiteiten. Hieronder een impressie van de gehele dag. Alle 
ouders, opa’s en oma’s bedankt voor alle hulp.  
Groeten, 
Commissie Koningsspelen.   



  
 
 
 

 
 

Nieuw: De grote tafeldiploma-dag 
De tafels van vermenigvuldigen zijn erg belangrijk. De leerlingen maken met de tafels een 
start in groep 4. Eind groep 5 hebben de leerlingen alle tafels aangeboden gekregen. 
Maar ook in de groepen 6 t/m 8 hebben ze deze tafels nog vaak nodig bij allerlei vormen 
van het rekenen. In groep 6 wordt nog veel geoefend met de tafels. Dit doen we omdat 
het belangrijk is dat de tafels na veel oefening gememoriseerd dienen te zijn. 
Dit betekent dat een leerling een som als 6 x 7 = niet meer uit hoeft te rekenen, maar dat 
in het geheugen achter de som 6 x 7 = automatisch het getal 42 staat. 
Dit is nodig om grote vermenigvuldigingen (352 x 625 =) snel uit te kunnen rekenen. 
Al meerdere jaren hebben we op onze school tafeldiploma’s die leerlingen kunnen 
behalen op het moment dat zij de tafels kennen.  
Om leerlingen en hun ouders extra uit te dagen gaan we van start met “De grote 
tafeldiploma-dag”. Alle leerlingen kunnen op die dag op gaan voor een tafeldiploma. 
 
We hebben 5 verschillende tafeldiploma’s die oplopen in moeilijkheidsgraad. 
Tafeldiploma A: de tafels van 0 – 1 – 2 – 4 – 5 en 10 
(Bijv. 3 x 4 =, 8 x 10 =, enz.) 
Tafeldiploma B: de tafels van 0 t/m 10 
(Bijv. 5 x 4 =, 6 x 8 =, 9 x 9 =, enz.) 
Tafeldiploma C: deeltafels van 0 t/m 10 
(Bijv. 12 : 4 =, 64 : 8 =, 42 : 6 =, enz.) 
Tafeldiploma D: deeltafels van 0 t/m 10 met rest 
(Bijv. 14 : 4 = … rest …., 68 : 8 = … rest …., 45 : 6 = … rest …., enz.) 
Tafeldiploma E: alle voorgaande diploma’s + tafel van 12,5 en 25 
 
Meerdere malen per jaar zullen we zo’n tafeldiploma-dag houden. We zullen dit ook 
steeds aangeven in het Korenaarbulletin. U kunt dan voordat deze dag plaatsvindt nog 
extra oefenen met uw kind. 
De eerste grote tafeldiploma-dag zal zijn op dinsdag 16 mei.  
Alle kinderen gaan die dag op voor een diploma.  
Namens de rekenwerkgroep, 
John van Bogget 
 
 
  



 

Voorbereidingen WK van Eindhoven voet- en korfbal; 
coaches 
Op 28 mei (voetbal) en 11 juni (korfbal) is het WK van Eindhoven. De 
Korenaar zal deelnemen met voetbalteams uit groep 5/6, groep 7ab 
en groep 8ab, bij korfbal hebben we een V5/6 team, een E5/6 team en 
een 8a team. Helaas hebben we het groep 4 voetbalteam niet 
compleet kunnen krijgen. De andere teams zijn aangemeld bij de 
organisatie. 
Het groep 7 voetbalteam en het V5/6 korfbalteam hebben inmiddels 
ook een coach, voor de andere teams zijn we nog op zoek naar iemand die de kinderen 
tijdens het toernooi wil begeleiden. Opgeven kan bij meneer Fons (f.verwijlen@skpo.nl) of 
meneer Rogier r.vanstiphout@skpo.nl). 
Als we nieuws hebben, zoals welke landen onze teams gaan vertegenwoordigen, laten 
we u dat weten. 
Sportcommissie Korenaar.  
 

Projectweken Lezen met.... 

 
 
Afgelopen maandag zijn we schoolbreed gestart met het leesproject ‘Lezen met .....’. 
Gedurende 2,5 week gaat iedere leerkracht met zijn of haar klas allerlei activiteiten doen 
rondom boeken van een zelfgekozen schrijver of illustrator. Aan het eind van deze 
periode wordt in iedere groep een presentatie gehouden waar de kinderen zich voor in 
kunnen schrijven. U als ouder bent hiervoor ook uitgenodigd! Op dinsdag 23 mei van 8.30 
tot 9.00 uur vinden de presentaties plaats over o.a. Marianne Busser & Ron Schröder, 
Thea Beckman, Arend van Dam en Anne Frank. Na afloop kunt u een kop koffie of thee 
nuttigen in de bibliotheek van de school (in de hal). Op de Elegaststraat is juf Caroline 
Noorlander hierbij aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of u meer te vertellen 
over het leesonderwijs op onze school, op de Vitruviusweg juf Caroline Ketelaars.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 
  
Deskundigheidsbevordering op onze school. 
Opleiding Master Leren en Innoveren 
Momenteel ben ik bezig met de Fontys opleiding ‘Master Leren en Innoveren’. Dit omdat 
we leven in een samenleving waarin vele veranderingen plaatsvinden zoals passend 
onderwijs in het basisonderwijs. Basisschool de Korenaar is een inclusieve school die zich 
op veel gebieden wil ontwikkelen om aan te sluiten bij het kind. Dit betekent dat er met de 
huidige kennis soms veranderingen plaatsvinden op zowel onderwijsniveau, 
onderwijsvorm als leeromgeving. Ik vind het interessant om te kijken naar de 
veranderprocessen. Ik bekijk bijvoorbeeld of er genoeg draagvlak is vanuit het team voor 
de verandering, of het past bij de identiteit van de school, of de ontwikkeling 
wetenschappelijk (theoretisch) juist is etc. 
Ik hoop mijn opleiding volgend jaar af te ronden. 
 
Groetjes, 
Thomas Cuppen 
Groepsleerkracht V1-2A 

 
Verkeersbrigadiers oversteek ‘Oude Bossche Baan’,  
daar gaan we weer voor.  
Twee betrokken ouders, dhr. Bram Reits, vader van Hannah in groep V1-2a en mevr. Inge 
van der Velden, moeder van Joey in groep V5 en Naomi in groep V3b, hebben het 
initiatief genomen om samen met Berdi de Jonge (directeur) alle mogelijkheden te 
bekijken om bij aanvang en einde schooltijd de oversteek bij de 
Oude Bossche Baan weer bemand te krijgen met 
verkeersbrigadiers. 
In de afgelopen weken zijn zij hiervoor bij elkaar geweest en 
hebben er al diverse acties plaatsgevonden. De voorzitter van 
wijkraad ‘Prinsheerlijke Zit’ is benaderd om te verkennen of er 
via zijn netwerk vrijwilligers in de wijk Prinsejagt gevonden 
kunnen worden. Dezelfde vraag is via het buurtpreventieteam 
uitgezet. Ook is er contact geweest met de gemeente 
Eindhoven, de gebiedscoördinator en de wijkagent.  
Vindt u dit ook een goed initiatief? 
Alle vaders en moeders, opa’s en opa’s, enz kunnen al vast nadenken of zij bereid zijn om 
zich hiervoor op te geven. Het gaat immers om de veiligheid van al onze kinderen. 
Binnenkort hoort u van ons, hoe en bij wie u zich hiervoor op kunt geven.  
 
 

 
Externen  
 
Ter informatie, op verzoek van Stichting Kanjer 
Kinderfestival op sportvelden HC Eindhoven 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
  
Via via kwamen de heren van de ronde tafel Heeze met me in contact en ik wil natuurlijk 
mijn steentje bijdragen om iedereen te informeren over deze fantastische dag voor 
kinderen die het nodig hebben en verdienen! 
  
Doelgroep: Kinderen op de basisschool die een leuke dag verdienen omdat het voor hun 
alweer veel te lang geleden is! 
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De achtergrond hiervan is om kinderen die het nodig hebben een ontspannen dag te 
geven en zich een dag echt kind te laten voelen. Dit festival gaat plaatsvinden op 8 juli op 
de sportvelden van HC Eindhoven. Er zal dan een grote tent staan waar geknutseld kan 
worden, hockey gespeeld kan worden, springkussens, een artiest etc. Zie ook de website; 
https://sites.google.com/view/rt183   
  
Deelname aan deze dag is gratis. Er kunnen zo’n 400 kinderen deelnemen. 
  
Groetjes Janine 
Stichting Kanjer  
 
Een flyer met informatie over dit kinderfestival is als bijlage toegevoegd bij dit 
Korenaarbulletin en staat bij ‘nieuws’ op de website en de app van de school.  
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