Nr. 2  maandag 19 september

Belangrijke data






Dinsdag 20 september: 8.30 uur koffieochtend locatie Elegaststraat: start nieuwe
schooljaar
Dinsdag 20 september: Informatieavond voor groep V5, V6a, V6b, V7a en V7b
Donderdag 22 september: Informatieavond voor groep V1-2a, V1-2b, V1-2c, V3a, V3b,
V4 en V4/5
Vrijdag 23 september: roostervrije dag voor groep 1-2, alle kleuters vrij
Maandag 26 september: Start project Kinderboekenweek.

Een uitnodiging met meer informatie over deze avonden heeft u via e-mail reeds ontvangen en
staat op de app van onze school. De planning van deze avonden vindt u nogmaals hieronder.

Activiteiten
Koffieochtend
Op onze locatie Elegaststraat houden we een koffieochtend voor alle ouders va onze school.
U bent van harte welkom vanaf 8.30 uur.
Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Hoe is de start van het nieuwe schooljaar verlopen ?

Marathon Eindhoven
Op 9 oktober gaat de Korenaar weer meedoen met de
Marathon van Eindhoven.
Er zijn dit jaar weer veel aanmeldingen waar wij heel trots op zijn!
Wij wensen iedereen veel succes met de voorbereiding en hopen natuurlijk
op een geslaagde dag waarin iedereen tot het uiterste gaat om een toptijd
weg te zetten. De informatie over de starttijd, verzamellocatie &
startnummers komt jullie nog tegemoet.
Hopelijk tot dan!
Stan van Oosterbosch (Gymdocent De Korenaar)

Naschoolse activiteiten (e-mail is al vestuurd)
Beste ouder(s),verzorger(s),
Heeft jouw kind na school nog energie over? En lijkt het hem/haar leuk om mee te doen met de
naschoolse activiteiten op de Vitruviusweg?
Kijk dan op onderstaande link voor meer informatie.
https://eindhovensport.nl/sportformule/sportatlas/activiteiten-school/2173
De sporten die deze periode behandeld worden zijn atletiek & voetbal. De lessen worden op de
maandag gegeven en er kunnen maximaal 25 kinderen aan mee doen.
Groetjes Stan van Oosterbosch (Gymdocent De Korenaar)

Herhaald bericht: planning van de informatieavonden
Vitruviusweg
Dinsdag 20 september: V5, V6a, V6b, V7a en V7b
19.00-19.30 Info in hal (door Berdi) V5, V6a en V6b
19.30-19.45 koffie/thee in hal/zon lokaal
19.45-20.30 informatie door leerkrachten in groep V5, V6a en V6b
19.00-19.45 informatie door leerkrachten in groep V7a en V7b
19.45-20.00 koffie/thee in hal/zon lokaal
20.00-20.30 Info in hal (door Berdi) groep V7a en V7b
Donderdag 22 september V1-2a, V1-2b, V1-2c, V3a, V3b, V4 en V4/5
19.00-19.30 Info in hal (door Berdi) groep V1-2a, V1-2b, V1-2c
19.30-19.45 koffie/thee in hal/zon lokaal
19.45-20.30 informatie door leerkrachten in groep V1-2a, V1-2b, V1-2c
19.00-19.45 informatie door leerkrachten in groep V3a, V3b en V4 en V4/5
19.45-20.00 koffie/thee in hal/zon lokaal
20.00-20.30 Info in hal (door Berdi) groep V3a, V3b en V4 en V4/5

Vooraankondiging. Zet deze datum alvast in uw agenda
SPIL Koffieochtend dinsdag 11 oktober: Hoe daagt u uw kind uit tot
gesprek?
Een gezamenlijke koffieochtend met onze SPILpartner Kinderopvang Dikkie&Dik.
Samen kijken we naar voorbeelden in de thuissituatie en gaan met elkaar in gesprek over de
handige tips. Nieuwsgierig over hoe u uw gesprekken kunt verdiepen, opvrolijken, kortom
boeiender en leerzamer kunt maken? Kom en ga hier met elkaar over in gesprek.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- korte opfrisser van de concrete 10 handige tips voor het voeren van gesprekken thuis.
- samen kijken naar beeldmateriaal van voorbeelden in de thuissituatie.
- met elkaar in gesprek over de handige tips

Wanneer, waar: dinsdag 11 oktober op Basisschool de Korenaar locatie Vitruviusweg.
Hoe laat: 8.45-10.00 uur.

Waar zijn wij als school mee bezig
Belangrijk bericht aan alle ouders!
Organisatie controle administratieve gegevens.
Aan het begin van het schooljaar controleren wij altijd of alle
gegevens in ParnasSys, ons administratiesysteem, nog kloppen.
Dit jaar ontvangt u voor het eerst een uitdraai uit het systeem waarop
de gegevens zoals die bij ons bekend zijn, staan ingevuld en daarbij
hebben we nog wat aanvullende vragen.
Aan u de vraag om deze gegevens te controleren en het formulier
daarna zo spoedig mogelijk weer in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
Omdat op dit formulier privacy gevoelige gegevens staan organiseren wij dit als volgt:
Via e-mail informeren wij u als de formulieren klaar liggen om opgehaald te worden bij de
groepsleerkracht van uw kind(eren). Dit zal zeer waarschijnlijk in de loop van volgende week zijn.
U haalt binnen een week zelf dit formulier / de formulieren op.
Heeft u dit niet gedaan dan geven wij na deze week het formulier in een gesloten envelop aan uw
kind mee naar huis.
Verder blijft het natuurlijk belangrijk dat u wijzigingen die in de loop van het schooljaar
plaatsvinden, schriftelijk aan ons door geeft.

Leefstijl thema 1: De groep? Dat zijn wij.
Geachte ouders en/of verzorgers,
Net als veel andere scholen besteedt De Korenaar gericht aandacht aan de ontwikkeling van
sociaal-emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van Leefstijl, een methode die
wereldwijd gebruikt wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in
de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten
en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf
beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf.
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op school
werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere
accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde.
We zijn vorige week gestart met het eerste thema: De groep? Dat zijn wij.
In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is,
voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor
hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.
Daarnaast krijgen de kinderen na afloop van het thema hun werkboek mee naar huis. Zo krijgt u
een indruk van wat wij in de klas bespreken. Ook zijn er in het werkboekje opdrachten opgenomen
die u samen met u kind kunt doen, en vindt u steeds een toelichting op het thema.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat graag,
Met vriendelijke groet,
Team Korenaar

Schaken
Deze week wordt de flyer van de schaaktraining uitgedeeld aan alle
oudste kinderen.
Kinderen die graag willen schaken kunnen zich dan opgeven,
zodat ze mee kunnen doen met de schaaktraining op woensdagmiddag.
Meneer Mario Adriaans.

Even voorstellen
Beste ouder(s), verzorger(s),
Mijn naam is Ilse van de Ven, 21 jaar oud en ik woon in Sint-Oedenrode. Dit jaar
zit ik in mijn 4e jaar van Fontys Hogeschool Kind en Educatie PABO Eindhoven. Ik
zal dit schooljaar in groep 4 stage lopen bij juf Jaklien en juf Wilma (V4). Ik zal
dezelfde dagen aanwezig zijn als Jaklien (ma – di – wo en vrij).
Naast stage en school werk ik ook nog bij de Albert Heijn in Sint-Oedenrode.
Verder doe ik vooral gezellige en leuke dingen met mijn vrienden en familie.
Het is al een gezellige en leuke klas. Ik heb erg veel zin om er het komende
schooljaar een leuk, fijn en leerzaam schooljaar van te maken!
Groetjes, Ilse

Externe activiteiten / informatie
Sportinstuif Sportformule
Een extra beweegmoment dat Sportformule komend schooljaar wekelijks gaat organiseren.
Vanaf 20 september zal deze instuif gaan plaatsvinden op 4 verschillende sportparken, te weten:
 Dinsdag: Sportpark Dommeldal (Gestel) 15.00 – 17.00 uur
 Woensdag: Sportcomplex Eindhoven Noord 14.00 – 16.00 uur
 Woensdag: Sportpark Strijp 14.00 – 16.00 uur
 Donderdag: Sportpark ’t Bokt 15.00 – 17.00 uur
Prijs: € 0,50

Meer info: zie bijlage bij dit bulletin

Dag van de ouderen – zie volgende pagina ↓

