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Belangrijke data


Dinsdag 22 mei: Start Leefstijl thema 6: Lekker gezond (zie hieronder)

Activiteiten
START PROGRAMMA: NIEUWBOUW KICK-OFF TALENTPROGRAMMA
Op dinsdag 5 juni hebben we een zeer belangrijke activiteit waarvoor we u allen uit willen
nodigen. Wij hopen op een grote opkomst, dus alle ouders die al in de gelegenheid zijn
op 5 juni (tussen 13.00 uur en 14.30 uur) een kijkje te komen nemen zijn van harte
welkom.
U ontvangt later deze week nog een uitnodiging, maar hier alvast een tipje van de sluier!
 De nieuwbouw gaat nu echt van start!
 Leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen, allemaal onderdeel van het
talentenprogramma
 Plezier maken met uw kind en informatie krijgen over het talentenprogramma van
volgend schooljaar.
 Voor alle jonge deelnemers een verrassing!

Schaaktoernooi
Zondag 13 mei is op onze school aan de Elegaststraat de achtste en laatste ronde om de
Eindhovencup gespeeld.
Er waren zo'n 60 kinderen op af gekomen. Een heel goede opkomst op Moederdag.
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de activiteiten zoals, het
grote schaakbord, het Estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf.
Van onze school deden dit keer 2 leerlingen mee die ook bij ons les krijgen.
Respectievelijk Bram Bijsterveld en Luc Selders
Bram speelde weer mee in groep D.
Ondanks sterk spel lukte het hem deze keer niet om in de prijzen te vallen.
Maar hij was tevreden. Goed gedaan Bram.
Luc speelde in groep E. Bij hem ging het heel goed.
Hij heeft alle partijen gewonnen. En ging met een mooie beker naar huis.
Goed gedaan Luc.
Aan het eind van de dag was het een drukte van jewelste in onze gymzaal.
Met alle 24 bekers die werden uitgereikt aan de beste 3 van elke groep over het hele
seizoen.
En 30 bekers die werden uitgereikt aan de beste 3 of 4 (bij gelijk behaald aantal punten)
van elke groep van deze dag.
Iedere deelnemer kreeg zoals gewoonlijk weer een mooi prijsje mee naar huis.
Het was een geslaagde dag.
Meneer Mario Adriaans.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 29 mei van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Herhaald bericht: Leefstijl thema 6 Lekker Gezond
Geachte ouders en/of verzorgers,
We starten deze week met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond.
In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan
het belang van persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en van een verantwoord
voedingspatroon.
In de hogere groepen komen de risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en
wordt aandacht besteed aan veranderingen in de pubertijd.
In de laatste les blikken we terug op het afgelopen jaar:
wat hebben de kinderen geleerd? Wat nemen ze mee naar volgend jaar?
We hopen dat u dit jaar een goed beeld gekregen heeft van de inhoud van onze
leefstijllessen. We blijven benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in
deze heel erg op prijs stellen, aarzel daarom niet contact met ons op te nemen als u vragen
hebt.
Met vriendelijke groet,
Team de Korenaar

FIRST® LEGO® League
We zijn op zoek naar enthousiaste kinderen voor ons team Het Koren Knights team.
Vind je bouw met lego, programmeren, presenteren, in een team werken, plezier maken en
nog veel meer leuk, meld je dan bij meneer Carstian aan via c.dirks@skpo.nl
Je maak met het Koren Knights team een buitenaards avontuur in de ruimte. Het Koren
Khights team gaat verkennen, innoveren en samenwerken met andere teams om door de
aardse beperkingen heen te breken. Klaar om op te stijgen INTO ORBITSM?
De FIRST® LEGO® League daagt kinderen uit te denken als wetenschappers en technici.
Tijdens het INTO ORBITSM seizoen kiezen de teams een probleem uit de praktijk dat moet
worden opgelost. Daarnaast leren de kinderen hun eigen robot te bouwen en te
programmeren met LEGO MINDSTORMS® om hier vervolgens verschillende missies mee
uit te voeren in de robotwedstrijd. Tijdens het hele traject staan de Core Values zoals
sportiviteit, samenwerking en respect hebben voor elkaar, centraal.

