Nr. 35 maandag 4 juni 2018

Belangrijke data
 Dinsdag 5 juni: 11.30 uur Officiële start Nieuwbouw + kick off
Talentprogramma voor alle kinderen - ouders/verzorgers en
genodigden
Reminder jaarkalender: noteer in uw agenda:
 Woensdag 27 juni: ouderbedankochtend Vitruviusweg
 Donderdag 28 juni: ouderbedankochtend Elegaststraat

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. In deze wet
wordt de bescherming persoonsgegevens anders geregeld. Ook
onze school dient te voldoen aan deze nieuwe wet.
Een van de zaken die geregeld moet worden, is om u als
ouder(s)/verzorger(s) toestemming te vragen voor het gebruik
van bepaalde persoonsgegevens en het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind(eren).
Donderdag 7 juni aanstaande ontvangen alle kinderen van onze school het formulier
‘Toestemmingsverklaring’ met daarbij een brief waarop meer uitleg.
Een vriendelijk verzoek aan alle ouder(s)/verzorger(s) om dit formulier zo spoedig
mogelijk in te vullen, te ondertekenen en daarna op school af te geven. Dit kan bij de
leerkracht van uw kind(eren).

Activiteiten
Ouder-Bedankochtend,
Op deze ochtend willen de kinderen iedereen bedanken die dit schooljaar heeft geholpen op
school. Mede door uw hulp kunnen we uitstapjes maken, knutselen, biebboeken ruilen,
feesten vieren, schaken, enz.
De bedankochtend vindt plaats op:
Woensdag 27 juni, Vitruiviusweg van 8.30 uur – 10.30 uur.
Donderdag 28 juni, Elegaststraat van 8.30 uur – 10.00 uur.
Wij zorgen als school voor koffie, thee en iets lekkers. We willen graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen.
U kunt zich voor 21 juni aanmelden bij:
Elegaststraat: juf Anneke: a.vandorst@skpo.nl
Vitruviusweg: juf Geertje: g.wijn@skpo.nl
Wij hopen u allemaal te zien tijdens de bedankochtend.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 5 juni gaat het voorleeshalfuurtje niet door
De MakersBuzz

A.s. donderdag bezoekt de MakersBuzz de groepen V4 en V5. De kinderen gaan een
workshop Eigen Bedrijf volgen. Ze gaan spelenderwijs aan de slag met diverse
maakapparatuur. De rode draad in deze workshop is het verzinnen en opzetten van een
eigen bedrijf vanaf scratch. Het verzinnen van het bedrijf ( van Bakkerij tot Gadgetstore) Het
verzinnen van de bedrijfsnaam. Het ontwerpen van een logo, deze wordt geprint via de 3D
printer. Het verzinnen van een slogan, deze wordt verwerkt in stopmotion. Het maken van
een reclamefilmpje, greenscreen. Spelenderwijs is samenwerking belangrijk om het bedrijf
van de grond te laten komen. Elkaars talenten worden benut. Ontwerpen, spelen met taal
voor de slogan, script(je) schrijven voor de reclamefilm en de uitdaging aangaan van het
nieuwe onbekende met de maakapparatuur.

Waar zijn wij als school mee bezig
SCHOOLREISJE!
Dit jaar gaan de kinderen op dinsdag 19 juni op schoolreis:
Hullie (Uden, groepen 1 t/m 3)

Toverland (Sevenum, groepen 4 t/m 6).

Wat zijn de tijden?
Iedereen is om 8.30 uur op school en bij de tweede bel in de klas.
Schoolreis Hullie
Tijd ?
8.30 uur
9.00 uur
9.15 uur
14.30 uur

Wat?
in de klas verzamelen
Vertrek Elegaststraat
Vertrek Vitruviusweg
Vertrek Hullie

Schoolreis Toverland
Tijd?
Wat?
8.30 uur
in de klas verzamelen
9.00 uur
Vertrek Elegaststraat
9.15 uur
Vertrek Vitruviusweg
16.00 uur
Vertrek Toverland

Wat mogen de kinderen meenemen?
De kinderen uit groep 1 t/m 3 hoeven niets mee te nemen. Voor eten en drinken wordt
gezorgd. Ze krijgen allemaal een Korenaarhesje.
De kinderen uit groep 4 t/m 6 nemen in een stevige tas zelf eten en drinken mee (er is dus
geen eten/traktatie in het park). Natuurlijk mogen ze zelf wat lekkers meenemen voor in het
park (niet in de bus). Alle kinderen krijgen een Korenaarhesje.
Schoolreiscommissie
Meneer Thomas- Meneer Don Vitruviusweg
Juffrouw Yvonne- Juffrouw Caroline Elegaststraat

Wat is er tijdens de OR- vergadering van 28-05-2018 besproken?







Kick off 5 juni
Verkeer rondom de school
Evaluatie Koningsspelen
Voortgang commissie schoolreis en laatste schoolweek
T-shirts schoolreis
OR in nieuwe schooljaar

Op woensdag 5 september is de volgende vergadering.

Fietsexamen groep 7
Op donderdag 31 mei hebben alle kinderen uit groep 7 het
fietsexamen gedaan. ’s Morgens om 9.30u was het de beurt
aan de groepen 7 van De Korenaar om te starten met het
fietsen van de route van ongeveer 30 minuten. Ze hebben
samen met de kinderen van 6 andere scholen de flinke
regenbuien getrotseerd en rond 11.00u waren de laatste
kinderen weer binnen. Toen hebben de kinderen in spanning
gezeten of ze geslaagd waren, want de resultaten werden pas
na schooltijd bekeken. De leerkrachten van de 6 andere
scholen zijn met alle lijsten van de controleposten naar onze
school gekomen. Binnen een half uur waren we eruit: ALLE
DEELNEMENDE KINDEREN VAN DE KORENAAR ZIJN
GESLAAGD!!! Wij zijn ontzettend trots op deze prestatie van
onze kanjers uit de groepen 7!
En ……een dank je wel aan de ouders die op de ‘posten’ mee hebben geholpen om de
fietsende kinderen mede te beoordelen.

Ontruimingsoefening
Afgelopen donderdag is er op beide locaties een
ontruimingsoefening gedaan. De kinderen en leerkrachten
wisten niet wanneer deze oefening gepland was om het zo
realistisch mogelijk te houden. De oefening verliep vlot. Binnen
10 minuten stonden alle kinderen en personeelsleden veilig op
de verzamelplaats en was het hele gebouw gecontroleerd. Het
is de bedoeling dat deze ontruimingsoefening 1-2 keer per schooljaar gedaan wordt, zodat
alle personeelsleden, maar zeker ook de kinderen weten wat ze moeten doen als het
ontruimingsalarm gaat.

Externen
Watersport activiteit op de High Tech Campus, DEZE WEEK!
In de bijlage bij dit Korenaarbulletin vinden jullie een leuke gratis activiteit op de High Tech
Campus. De kinderen krijgen hier in 2 uur de beginselen van de watersport.
De dagen waarop het gegeven wordt zijn deze week 7, 8 & 9 juni.
Hier een video: https://www.youtube.com/watch?v=X3RGalRikd4
Vol = vol.
Met sportieve groeten,
Stan van Oosterbosch en Marly Litjens (gymdocenten De Korenaar)

Kids concerten in het nieuwe seizoen: Muziekgebouw Eindhoven
Muziek geeft heel het leven plezier en het is leuk om
kinderen van jongs af aan al van muziek te laten genieten.
Daarom is er in het nieuwe seizoen weer volop keus aan
concerten voor kinderen vanaf 2 jaar. Beleef samen met
ouders, opa’s, oma’s, neven, nichten, vrienden en
vriendinnen avontuurlijke, leerzame en interactieve
voorstellingen met de mooiste muziek. Bekijk op de
website van het Muziekgebouw Eindhoven het
concertoverzicht met adviesleeftijden.
De kaartverkoop is begonnen!

De Musical Mulan voor het eerst in een Nederlands theater
Het Eindhovense Centrum voor Musical bestaat dit jaar 5 jaar. Dit vieren zij met een unieke
theateruitvoering door de meest getalenteerde kinderen uit de regio. Ze zijn erin geslaagd
om de hartverwarmende Disney musical Mulan voor het eerst in een Nederlands theater te
mogen vertonen.
Centrum voor Musical in Eindhoven heeft al veel talenten voortgebracht. Diverse kinderen uit
hun stal zijn intussen doorgestroomd naar professionele producties zoals ‘The Lion King’,
‘The Sound of Music’, ‘Ciske de Rat’ en ‘Tina de musical’.
Mulan vertelt het indrukwekkende verhaal over een Chinees meisje
dat, tegen alle tradities in, durft te kiezen voor de weg van haar hart.
De Hunnen zijn China binnengevallen. Uit liefde voor haar vader
vermomt Mulan zich als jongen en ze sluit zich aan bij het Chinese
leger. Wanneer de grote strijd met de Hunnen nadert, moet Mulan
kiezen tussen het onthullen van haar ware identiteit als meisje of haar
vaderland redden met haar slimme plan. Een prachtig en tijdloos
verhaal over cultuur, eer, vechtlust, het doorbreken van tradities en
liefde.

In de zomer van 2017 hebben tientallen kinderen audities moeten doorlopen. De
geselecteerde kinderen hebben een jaar lang hard gewerkt aan deze bijzondere productie.
Dit deden zij onder de bezielende leiding van theater-, dans- en zangdocenten Babette
Holtmann, Brigit Degener, Mattheus van Heijnsbergen en Evi van Blokland.
Binnenkort is het zo ver. Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli zal Mulan te zien zijn in het
Parktheater in Eindhoven.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar via www.centrumvoormusical.nl/kaarten.

