Nr. 29  maandag 22 mei 2017

Belangrijke data
 Dinsdag 23 mei: Afsluiting project “Lezen met….” Van 8.30-9.15 uur
 Dinsdag 23 mei: Koffieochtend locatie Elegaststraat 9.15-10.30 uur (zie onder)
 Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: Hemelvaart en roostervrije dag, alle leerlingen
vrij.



Maandag 29 mei: Schoolfotograaf op locatie Elegaststraat en Vitruviusweg. Meer
informatie hieronder

Activiteiten
Dinsdag 23 mei: Afsluiting project “Lezen
met………………” met aansluitend een koffieochtend.
De afgelopen weken hebben de leerlingen in alle groepen gewerkt
aan het project “Lezen met…………….”. Elke groep heeft gewerkt
rondom een zelfgekozen schrijver en/of illustrator. Op
dinsdagochtend 23 mei kunt u de afsluiting van het project bijwonen.
De leerlingen laten dan zien en presenteren wat ze de afgelopen
weken in de groepen hebben gedaan. Daarna bent u van harte
welkom in de bibliotheek van de school voor een kopje koffie of thee.
Juffrouw Caroline K. (Vitriuviusweg) en juffrouw Caroline N.
(Elegaststraat) zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden
over het project, lezen of de bibliotheek.

Koffieochtend Elegaststraat
Op dinsdagochtend 23 mei, aansluitend op het project, van 9.15 tot uiterlijk 10.30 uur is er een
koffieochtend op onze locatie Elegaststraat. Onderwerp: schooladviezen op de Korenaar.

WK voetbal
Aanstaande zondag 28 mei doet De Korenaar mee met het WK van Eindhoven Voetbal. Op 11 juni
doen we ook mee met het WK korfbal.
Drie teams nemen zondag deel aan het voetbaltoernooi; een EV5-6 team dat het land Colombia
vertegenwoordigt, een 7ab team dat Bolivia is en een team uit 8ab dat als Brazilië
zal spelen. Zijn er toevallig ouders die een vlag van deze landen hebben die we
als school mogen lenen? Alvast bedankt.
Team Brazilië zit momenteel nog zonder coach, we zijn dus dringend op zoek
naar een ouder, oom, broer of ander familielid die deze jongens zou willen
begeleiden! Aanmelden kan bij meneer Fons, meneer Michiel of de eigen
leerkracht.

De wedstrijden worden gespeeld op de voetbalvelden van EVV aan de Velddoornweg achter de
kunstijsbaan.
Via onderstaande link is het programmaboekje te downloaden, waarin alle informatie staat, zoals
de speeltijden: https://1drv.ms/b/s!AsP9AyqdlPFPbae1807NeU8ytC0
(Sportcommissie Korenaar)

Bericht van de schoolfotograaf.
Op Maandag 29 mei zijn wij op De Korenaar om de kinderen te fotograferen.
Wij hebben dit jaar een lichte achtergrond. Dit jaar worden er driekwart foto´s gemaakt van uw
kind/kinderen. Er is iemand de gehele dag aanwezig om te zorgen dat de kinderen netjes op de
foto kunnen.
Ook is het mogelijk om broertje/zusje foto´s te laten maken indien u nog kinderen heeft die
nog niet / niet meer op de basisschool zitten. Vanaf 15.00 uur kunt u hiervoor terecht in de hal van
de school op zowel locatie Elegaststraat als Vitruviusweg. Houd er rekening mee dat het dan erg
druk kan zijn en er enige wachttijd is voordat ieder kind met broertje en/of zusje op de foto staat.
Na ca. 1 week zijn de foto’s klaar en worden door de leerkracht uitgedeeld.
Mocht u contant willen betalen dan is dit mogelijk door het geld in het zakje waar de foto´s in
worden aangeleverd met het formulier ingevuld binnen 5 werkdagen in de daarvoor bestemde foto
bak te deponeren.
Mocht u de foto´s niet willen of een nabestelling willen doen dan kunt u dit ook in de foto-bak doen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om betaling via internetbankieren te doen.
Mocht u nog vragen hebben kunt u terecht bij leden van de ouderraad.
Schoolfotograaf en de ouderraad.

Fiets gevonden
Op het politiebureau, Michelangelolaan, staat een fietsje dat herkent is als een fiets die gedurende
langere tijd op het schoolplein van de Vitruviusweg heeft gestaan.
Mocht het mogelijk de fiets van uw kind zijn dan kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met
de politie; 0900-8844

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

Waar zijn wij als school mee bezig
Uitslag Cito-eindtoets
Van dinsdag 18 t/m donderdag 20 april hebben de leerlingen van de groepen 8 weer de Citoeindtoets basisonderwijs gemaakt.
De toets bestaat uit 220 vragen verdeeld over 2 onderdelen namelijk taal en rekenen.
Het oude onderdeel studievaardigheden zit voortaan verwerkt in de onderdelen taal en rekenen.
Het aantal goed gemaakte opgaven wordt omgezet in een standaardscore.
Deze standaardscore ligt tussen 500 en 550.

Binnen deze scores liggen alle niveaus voor het voortgezet onderwijs.
De gemiddelde ongecorrigeerde score van onze school is dit schooljaar 536,4.
Volgens de inspectienormen vallen wij in schoolgroep 25.
Dit betekent dat wij als school minimaal moeten scoren tussen 531,3 en 535,3.
Ligt je gemiddelde score onder 531,3 dan scoor je bij de inspectie een onvoldoende.
Ligt je gemiddelde score tussen 531,3 en 535,3 dan scoor je bij de inspectie een voldoende.
Ligt je gemiddelde score boven 535,3 dan scoor je bij de inspectie een goed.
Onze score van 536,4 scoort dus boven de gestelde bovengrens en wordt gewaardeerd met goed.
Het landelijk gemiddelde lag dit schooljaar op 535,1. We zitten daar dus ook behoorlijk boven.
We kunnen dit schooljaar zeggen dat de leerlingen boven verwachting hebben gescoord.
De intelligentiescores van alle leerlingen lagen dit schooljaar met een gemiddelde van 98,1 iets
hoger dan vorig schooljaar (gemiddelde 97,4).
We zijn als school dan ook heel trots op iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan de
ontwikkeling van deze kinderen en aan het behalen van deze scores. In het bijzonder op onze
leerlingen van groep 8.

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!

Tot uiterlijk 2 juni 2017
We hebben nog plaats voor 3 kinderen (zie onze website bij informatie)
We zoeken ook nog enthousiaste ouders die het team komen versterken!!!!!!!!!
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

Nieuws van de Ouderraad.
Op maandag 8 mei heeft de Ouderraad weer vergaderd.
Carnaval, Pasen en de Koningsspelen zijn geëvalueerd. Wat zijn we weer blij met alle ouders die
ons hierbij geholpen hebben.
Het schoolreisje en de laatste schoolweek hebben we ook al kort besproken.
Wij hebben er weer zin in om ook daar iets leuks van te gaan maken.
De volgende vergadering is alweer de laatste vergadering van dit schooljaar.
Groetjes, de OR.

Externen
Mensen gezocht met ruimte in hun huis en hart
Voor een bevriend gezin ben ik op zoek naar een pleeggezin voor een jongetje van 8 jaar die zij
tijdelijk opvangen. In de bijlage ‘Combinatie Jeugdzorg’ bij dit Korenaarbulletin het anonieme
profiel. Bent u of kent u iemand met een geschikte plek voor dit jongetje? Of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact op met mij (g.wijn@skpo.nl).
Alvast bedankt, Groetjes Geertje Wijn.

Meiden aan de bal
Op zaterdag 17 juni wordt Meiden aan de Bal georganiseerd in het Jan Louwers Stadion. Alle
meiden van 7 tot en met 12 jaar krijgen dan GRATIS verschillende voetbalactiviteiten aangeboden.
Op deze dag staan sportiviteit en gezelligheid
centraal! Daarom mag je ook jouw vriendinnen
meenemen naar het evenement. Zowel
voetballende, als niet-voetballende meiden zijn
welkom bij Meiden aan de Bal. Samen met de
KNVB is er een leuk en afwisselend
voetbalprogramma opgesteld. In een écht
stadion leer je vette trucjes en speel je
partijtjes tegen de andere meiden. Niemand
minder dan het Vrouwenteam van FC
Eindhoven AV gaat jullie deze dag begeleiden!
De vorige editie zat snel vol, dus wees er snel
bij en meld je dochter tijdig aan!
Aanmelden kan via www.meidenaandebal.nl.

Uitnodiging Werkplaats Financiën
GRATIS LUNCH
Wij willen graag lunchen met mensen die willen praten over hun financiële vragen. Gewoon
gezellig met elkaar. Jouw ervaring en mening is voor ons en anderen belangrijk. Samen zoeken we
naar oplossingen die ook andere mensen weer verder kunnen helpen. Samen weet je meer dan
alleen (zie voor meer informatie de flyer in de bijlage).

