Nr. 30 maandag 16 april 2018
In verband met de meivakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op dinsdag 8 mei.

Belangrijke data





Dinsdag 17 april: Tafeldiplomadag
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Cito-eindtoets groepen 8
Vrijdag 20 april: Koningsspelen (zie hieronder)
Maandag 23 t/m vrijdag 4 mei: Meivakantie

We zien jullie allemaal maandag 7 mei weer op school.
LET OP: maandag 7 mei: Schoolfotograaf komt op school.

Noteer alvast in uw agenda:
5 juni feestelijke middag start Nieuwbouw De Korenaar én Kick off
Korenaar: ik doe mee! En Dikkie & Dik ook! Een talent programma voor kinderen in
samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.
Meer informatie over deze middag ontvangt u binnenkort.
Een tijdsindicatie: De activiteiten zullen zeer waarschijnlijk plaatsvinden tussen
13.30 -15.30 uur én in een 2e ronde van ongeveer 16.45-18.15 uur. In die 2e ronde zullen er
beelden te zien zijn van de feestelijke start Nieuwbouw.
Tevens zullen er deze middag allerlei activiteiten plaatsvinden voor kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s).
Alle ouder(s)/verzorger(s) zijn bij deze van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn.

Activiteiten
Herhaald bericht: Koningsspelen 2018 onderbouw Vitruviusweg en Elegaststraat
Dit jaar worden de Koningsspelen gevierd op vrijdag 20 april (continurooster
tot 14.00 uur). Alle kinderen van de groepen 1-2 van de Korenaar doen
sportieve activiteiten op locatie Vitruviusweg. Ook onze spilpartner
Kinderopvang Dikkie en Dik sluit met de peuters aan! Sportieve en makkelijk
zittende kleding is aan te raden. En het zou erg leuk zijn als ze 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 Marleen (vitruviusweg)

Koningsspelen 2018 groep 3 t/m 8
Vrijdag 20 april staan de Koningsspelen voor de zesde keer op het programma.
Dit jaar gaan de groepen 3 t/m 8 weer naar het sportcomplex “Op Noord” aan de
Vijfkamplaan.
We starten deze dag met het Koningsontbijt in de eigen groep, verzorgd door de Jumbo.
Dus uw kind hoeft thuis niet te ontbijten.
Alle kinderen nemen wel eten en drinken mee voor de kleine pauze en het overblijven.
Ook komen alle kinderen deze dag in hun sportkleding en sportschoenen naar school.
Het zou leuk zijn als de kinderen met oranje of rood/wit/blauwe kleding naar school komen.
Als het erg slecht weer is gaan de Koningsspelen niet door, maar voor een buitje laten we dit
spektakel niet schieten. Denk bij slecht weer aan een regenjack en eventueel droge kleding,
zodat we de rest van de dag in droge kleding kunnen doorgaan.
Zorg bij warm, zonnig weer voor voldoende drinken en eventueel zonnebrand.
De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht en zijn om 14.00uur uit.
Commissie Koningsspelen

Opgeven schoolkorfbaltoernooi
In een vorig korenaarbulletin stond al een aankondiging van het schoolkorfbaltoernooi.
Dit toernooi voor kinderen uit groep 3/4, 5/6 en 7/8 wordt zondag 17 juni gespeeld.
Ook weer op dezelfde locatie, nl. de velden van PSV; sportpark ’t Bokt aan de
Eindhovenseweg.
Hopelijk neemt uw kind deel, zodat we als Korenaar ook dit jaar weer een aantal teams
kunnen laten meestrijden. Mocht uw kind zich al hebben opgegeven, dan zou het leuk zijn
als ze aan de leerkracht vraagt of ze in andere groepen reclame mag maken voor het
meedoen. Kinderen zullen eerder deelnemen als ze weten dat vriendjes of vriendinnetjes
ook meedoen.
In de bijlage vindt u het inschrijfformulier.
(Sportcommissie Korenaar)

Cruyffcourt kampioenschap
Woensdag 18 april aanstaande nemen drie teams, Korenaar Kings 1 en 2 & Korenaar
Queens, met 27 jongens en meisjes uit groep 8ab, aangevuld met kinderen van groep E7,
deel aan het Cruijffcourtkampioenschap.
Aangezien De Korenaar volgende week vakantie heeft, nemen wij niet deel op ons 'eigen'
Cruijffcourt aan de koning Arthurlaan, maar op Cruijffcourt Eckart aan de Schildstraat.
Het toernooi is van ongeveer 13.00 tot 17.00 uur.

Schaaktoernooi
Zondag 8 april is op B.s. De Klimboom in Best de 7e ronde om de Eindhovencup gespeeld.
Er waren 90 kinderen op af gekomen. Een record 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 leerling mee, Bram Bijsterveld.
Bram speelde weer mee in groep D.
Het ging een heel stuk beter met Bram als de vorige keer.
Hij was goed in vorm en eindigde als tweede in Groep D.
En ging weer met een mooie beker naar huis.

Goed gedaan Bram.
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.
Het was weer een geslaagde dag.
Meneer Mario Adriaans.

Schoolfotograaf
Het is weer zover de schoolfotograaf komt weer langs en wel op 7 mei a.s..
Direct na de meivakantie dus we zijn allemaal lekker uitgerust om op de foto te gaan.
Kom met de mooiste lach naar school om zo weer op de foto te gaan.
De schoolfotograaf

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 17 april 2018 van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Herhaald bericht: Tafeldiplomadag
Op dinsdag 17 april staat er weer een grote tafeldiplomadag op de agenda.
De groepen 8 zullen i.v.m. de Cito-eindtoets de tafeldiploma’s doen op maandag 16 april.
Vraag uw kind eens welk tafeldiploma hij/zij heeft ? Voor welk tafeldiploma ga je oefenen?
Alle kinderen kunnen, buiten het oefenen in de groep, extra thuis oefenen voor het volgende
tafeldiploma.
Hieronder kunt u nogmaals terugzoeken wat er geoefend dient te worden bij de verschillende
tafeldiploma’s:
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
Veel succes met oefenen.

OR vergadering Vitruviusweg 9-4-2018
Punten die besproken zijn tijdens deze vergadering zijn:
 Evaluatie carnaval en Pasen
 Voortgang commissies Koningsdag/ schoolreisje/ laatste schoolweek
 Schoolfotograaf 7 mei
 Luizenpluizen 8 mei
Het was weer een zinvolle, gezellige vergadering.
Op maandag 28 mei hebben we onze laatste vergadering van dit schooljaar.

Baby geboren
Op donderdag 15 maart jl. is Juul, de dochter van juf Caroline en Ton geboren.
Juf Caroline is heerlijk aan het genieten van haar dochtertje tijdens haar verlof.
Op de 1e foto is Juul één dag en op de 2e foto ong. 4 weken oud.

Externen
Sterren en planeten kijken!
Vitalis woonzorg groep, Pieter Eiffhuis,
Woonbedrijf en prinsheerlijk buurten:
zorgzaam verbonden met elkaar en de buurt
Beste buurvrouw, buurman, of leerling van de Korenaar uit groep 6-7-8,
Voor de meesten van ons is het heelal, ons zonnestelsel, sterren en planeten een groot
mysterie.
Op vrijdagavond 20 april neemt wijkbewoner Martien van Hout ons in een lezing – in woord
en beeld – mee op een ontdekkingsreis langs sterren en planeten.
Neem van ons aan dat Martien een hele enthousiaste verteller is; dus vrijdagavond 20 april
belooft een bijzondere avond te worden.
Wil je daarbij zijn?
Het aantal zitplaatsen in de buurthuiskamer is beperkt en vol=vol!
Meld je daarom aan op een van de e-mailadressen die op de bijgaande flyer staan vermeld.
Tot later en met vriendelijke groet,
Gerard Kluessjen
vereniging prinsheerlijk buurten

