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Belangrijke data  

 

 Dinsdag 16 mei: De eerste grote tafeldiploma-dag 

 
Activiteiten 

Herhaald bericht: Nieuw: De grote tafeldiploma-dag dinsdag 16 mei 
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. Aangezien dit de eerste 
keer is dat we deze dag houden, kan het zijn dat in enkele groepen dit niet is op dinsdag 
maar bijvoorbeeld woensdag. 
Deze leerkrachten hadden hierover met hun leerlingen al afspraken gemaakt. 
De volgende grote tafeldiploma-dag zal voor alle groepen op dezelfde dag zijn. 
 
Namens de rekenwerkgroep,  
John van Bogget 



 
Schaaktoornooi 1 
Zondag 23 april is in Activiteitencentrum Fab in Eindhoven de 5e ronde om de 
Eindhovencup gespeeld.  
Er waren ondanks de vakantie toch nog zo'n 52 kinderen op af gekomen. Een mooie 
opkomst.  
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de activiteiten zoals, 
het grote schaakbord, het Estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf.  
Van onze school deed dit keer 1 kind 
mee.  
Bram Bijsterveld speelde in Groep E. Hij 
heeft het ontzettend goed gedaan.  
Hij heeft alle partijen gewonnen en werd 
daarmee uiteraard eerste in zijn groep. En 
ging weer met een mooie trofee naar huis.  
Goed gedaan Bram.  
 
Aan het eind van de dag kreeg iedere 
deelnemer een mooi prijsje.  
Het was weer een geslaagde dag.  
Voor kinderen die ook zin hebben in 
schaken, we geven iedere woensdag les 
(deze bestaat uit een half uur les en een 
half uur spel) van 13.15 uur tot 14.15 uur. 
Je kunt je opgeven bij ondergetekende of 
bij de leerkracht van je groep.  
Meneer Mario Adriaans. 

 
 
 
Schaaktoernooi 2 
Zondag 21 mei wordt op Basisschool De Klimboom Paardenhei 1 in Best de 6e ronde om 
de Eindhovencup gehouden.  
Het is een leuk en spannend toernooi.  
En super geschikt voor kinderen van onze school.  
Daarom hoop ik dat alle schakers van onze school daar aanwezig zijn.  
Het begint om 10.00 uur.  
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond 14.00 uur. 
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.  
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 
 
Deskundigheidbevordering 
In het kader van de Master-En opleiding doe ik onderzoek naar de behoeften met 
betrekking tot het nieuwe schoolplein voor de kleuterbouw.  
Wij vinden ouderbetrokkenheid op onze school belangrijk en we willen graag uw 
behoeften peilen. Daarom ontvangen de ouders van de kleutergroepen van beide locaties 
komende week een e-mail met daarin een uitnodiging voor een korte vragenlijst. Het zou 
fijn zijn wanneer U deze voor Hemelvaart (25-05-2017) invult. 
 
Op een later moment zullen de kinderen van alle groepen, ouder(s), verzorger(s) van MR 
en OR op een of andere manier betrokken worden bij het aanleveren van ideeën en 
inspiratie voor zowel het onderbouw- als het bovenbouwschoolplein.   
In het nieuwe schooljaar, tijdens een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw, worden 
alle belangstellende ouder(s), verzorger(s) geïnformeerd over onder andere de uitslag van 
de vragenlijst. 
Alvast bedankt, 
Met vriendelijke groet Anouk van Amelsvoort-Boeijen, 
groepsleerkracht groep V1-2B 
 

 
Bibliotheek op school (BOS) 
Sinds enkele jaren werken we op de Korenaar samen met de bibliotheek 
Eindhoven door middel van het project Bibliotheek op School. Na de sluiting van 
de wijkfilialen is de bibliotheek in de scholen gekomen, zo ook in onze. Kinderen 
hebben op school een uitleenpasje waarmee ze boeken lenen voor het LIST-lezen 
in de klas, maar mogen ook boeken lenen voor thuis. Kinderen in de 
kleutergroepen doen dit onder begeleiding van hulpouders, hogere groepen doen 
dit steeds zelfstandiger. U bent na schooltijd altijd vrij om met uw kind samen een 
boek uit te kiezen. Vraag dan bij de leerkracht om het bibliotheekpasje. De 
bibliotheek is duidelijk ingedeeld in leeftijds- en leescategorie die bekend is bij uw 
kind.  
Zeer belangrijk is het correct gebruik van de uitleencomputer. De stappen zijn zeer 
duidelijk, maar moeten wel doorlopen worden. Zo kan voorkomen worden dat 
boeken nog geregistreerd blijven op de pas van uw kind. Wanneer dit toch 
gebeurd is, krijgt u als ouders na verloop van tijd een email met de melding dat 
een titel nog niet ingeleverd is. Indien u dit boek thuis niet in het bezit heeft en uw 
kind heeft het op school niet in zijn of haar laatje, kunt u de mail met toelichting 
doorsturen naar onze mediacoach Anke Ansems: 
(a.ansems@bibliotheekeindhoven.nl), zij verwijdert de melding dan van het pasje. 
Indien u vragen hebt, kunt u deze stellen of mailen aan Caroline Ketelaars 
(c.ketelaars@skpo.nl).  

 
Externen  
 
Open dag: Brabant Water Tilburg   
Op zondag 21 mei is onze open dag in Tilburg! Van 10.00 uur tot 
16.00 uur kunnen kinderen en hun ouders alles te weten komen  
 

https://www.brabantwater.nl/opendag 
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