
 
  

 
Nr. 38  maandag 25 juni 2018   

Belangrijke data  

 

 Maandag 25 juni: opa en oma middag voor kinderen van groep 8  

 Woensdag 27 juni: 9.00- ong. 10.30 uur Ouder bedank ochtend Vitruviusweg én 
afscheid van juf Riet voor kinderen en ouders/verzorgers. 

 Donderdag 28 juni: 9.00- ong. 10.00 uur Ouder bedank ochtend Elegaststraat  

 Donderdag 28 juni: Rapporten mee naar huis 

 Vrijdag 29 juni: Roostervrije dag voor groepen 1-2, alle kleuters vrij.  
 
Laatste schoolweek:  

 Maandag 2 t/m donderdag 5 juli: alle dagen verkort lesrooster, school om 14.00 uur 
uit 

 Dinsdagavond 3 juli:  Eindfilm groep 8 en afscheidsavond   

 Donderdag 5 juli: laatste schooldag   

 Vrijdag 6 juli: Alle personeelsleden van De Korenaar op schoolreisje  

 Vrijdag 6 juli: Start zomervakantie; alle kinderen vrij   

 

Activiteiten 
 
Schoolfoto’s 
Van de schoolfotograaf ontvingen wij het bericht dat veel foto’s nog niet zijn betaald. 
Bij deze een herinnering aan al degenen die de schoolfoto’s nog moeten betalen. 
Doet u dit aub. zo snel mogelijk. 

 
Rots&water diploma Elegast en Vitruuf 

Deze kanjers hebben op dinsdag 12 juni hun Rots & Water diploma gehaald. Gefeliciteerd 

allemaal! Zij hebben wekenlang geoefend met sterk staan, focussen, ademhaling (m.n. bij 

emotie of boosheid, bekende term voor de kinderen: boos? Zet de ‘airco’ aan), 

samenwerken, incasseren, voor jezelf opkomen, passende lichaamshouding en mimiek, 

‘stop’ zeggen, sterk weglopen (bijv. bij conflicten) en zelfvertrouwen.  

In de laatste training hebben ze een plankje doorgeslagen met een doel voor zichzelf erop 

getekend of geschreven. Goed gedaan Zefanja, Yezda, Nisrine, Gilano, Linda en Rayhana 

van de Elegast en Lisa, Yinthe, Luna, Senne, Sem en Jeremy van de Vitruviusweg. 

Juf Wilma Jonkers 

Rots en water trainer 

 

 



 
 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag 26 juni 2018  van 15.00-15.30 uur (of misschien een beetje 
later deze keer) is er weer een voorleeshalfuurtje. Een feestelijke afsluiting voor alle kinderen 
die dit jaar regelmatig zijn geweest, samen met hun ouder(s)/verzorger(s).  
 

Planning laatste schoolweek  
Hieronder vindt u de planning voor beide locaties. Aangezien de kinderen op verschillende 

dagen een stuk moeten lopen, willen wij u vragen hier rekening mee te houden met kleding 

en schoenen. Omdat wij het weer helaas niet zelf in de hand hebben, willen wij u vragen hier 

ook rekening mee te houden. Mocht het heel warm zijn, geef uw kind dan gerust extra 

drinken mee. Mocht er een bui vallen dan gaan de activiteiten door, maar bij veel regen 

passen wij het programma natuurlijk aan.  

Vitruviusweg   

Dag Activiteit Belangrijk voor thuis 
   
Maandag 2 juli Naar de eindfilm van groep 8 Zelf pauzehap, lunch en drinken 

meenemen   
Dinsdag 3 juli Groepen 1 t/m 3 naar de VOJ speeltuin 

Groepen 4 t/m 7 naar de Splinter 
Zelf pauzehap, lunch en drinken 
meenemen 

Woensdag 4 juli Korenaar ‘s got talent Zelf pauzehap en drinken 
meenemen  

Donderdag 5 juli De Korenaarruilmarkt 
Doorschuiven naar de nieuwe juf of 
meester  
Afsluiting van het schooljaar in de klas  

 

Zelf pauzehap, lunch en drinken 
meenemen.  
Spullen om te ruilen en een kleedje 
meenemen voor de ruilmarkt.  

 

 

  



Elegaststraat  

Dag Activiteit Belangrijk voor thuis 
   
Maandag 2 juli Groepen 1 t/m 7 naar de Splinter Zelf pauzehap, lunch en drinken 

meenemen   
Dinsdag 3 juli Naar de film van groep 8 

 
Zelf pauzehap, lunch en drinken 
meenemen 

Woensdag 4 juli Korenaar ‘s got talent Zelf pauzehap en drinken 
meenemen  

Donderdag 5 juli De Korenaarruilmarkt 
Doorschuiven naar de nieuwe juf of 
meester  
Afsluiting van het schooljaar in de klas  

 

Zelf pauzehap, lunch en drinken 
meenemen.  
Spullen om te ruilen en een kleedje 
meenemen voor de ruilmarkt.  

 

 

Laatste schoolweek: ruilmarkt  

Ook dit jaar wordt er weer een ruilmarkt georganiseerd in de laatste schoolweek.  Kinderen 

nemen van thuis spulletjes mee die ze kunnen en willen ruilen. Zo kunt u thuis vast met uw 

kind kijken wat er geruild kan worden. Denk hierbij aan speelgoed, knuffels en boeken, maar 

niet aan computerspelletjes en duur speelgoed. Wat kinderen meenemen moet in 1 tas 

kunnen. Geef het uw zoon of dochter donderdag 5 juli mee naar school. Alles wat niet geruild 

wordt, nemen ze weer mee naar huis.  

Laatste schoolweek: Korenaar ’s got talent 

Bij mooi weer zal deze show op het schoolplein gehouden worden, dan kunnen alle ouders 

komen kijken. Bij slecht weer zullen we naar de gymzaal gaan, dan kunnen er helaas geen 

ouders bij zijn. Uit elke groep zal er 1 optreden verzorgd worden. Dit kan een solo- optreden 

zijn, een groepje of met de hele klas. Kortom; Korenaar’s got talent!! 

Gevonden voorwerpen Vitruviusweg 
Bent u een sok, een jas of schoen van uw kind kwijt? 
Het kan zijn dat ze op school liggen.  
De bak met gevonden voorwerpen is behoorlijk gevuld.  
De gevonden voorwerpen leggen we vanaf woensdagmorgen 27 juni t/m maandagmorgen 2 
juli in het Zon-lokaal bij da achteringang. 
Na maandag 2 juli gaat de gevonden kleding naar een inzamelingsbak. 
 

Gevonden voorwerpen Elegaststraat 
Bent u een sok, een jas of schoen van uw kind kwijt? 
Het kan zijn dat ze op school liggen.  
De bak met gevonden voorwerpen is behoorlijk gevuld.  
De gevonden voorwerpen leggen we vanaf woensdagmorgen 27 juni t/m maandagmorgen 2 
juli op het podium in de hal. 
Na maandag 2 juli gaat de gevonden kleding naar een inzamelingsbak. 
 

 

  



Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Verslagen van het schoolreisje naar Toverland door enkele leerlingen uit groep 6 

 

We kwamen als eerste van allemaal op school. Daarna gingen we naar toverland het was 

een eind rijden we waren daar in toverland. We gingen naar een verzamelplek. We mochten 

vrij rondlopen. Paar mensen gingen in enge achtbanen zoals de Troy. Maar sommige weer 

niet. Maar toen moest naar school gaan want om 16:00 moesten we in de bus zitten. We 

waren op de korenaar we moesten de shirtjes uit trekken daarna mochten we naar huis . 

Verslag toverland 
Op dinsdag 19 juni 2018 was ik op schoolreisje geweest. 
Toen we naar de bus gingen waren er super veel mensen die kinderen uitzwaaiden, ook mij. 
We gingen naar toverland het was leuk. 
Het brandalarm ging af. 
Ik was in : de treintjes, spookhuis, de bobslee. 
En om 3 uur gingen we verzamelen bij onze tafel. 
Rond 5 uur waren we terug en gingen we naar de klas. 
De shirtjes die we aan hadden moesten we op onze tafel legen onze juf ging ze uitwassen . 
Toen mochten we naar huis. 

 
Toverland  
Ik was op school en om kwart voor negen moesten we naar de bus lopen. Alle ouders gingen 
ons uitzwaaien en we moesten in de bus gaan zitten. Onze ouders waren ons aan het 
uitzwaaien. Toen we in de bus zaten ging ik met mijn bff Linda in de bus kletsen. Toen we er 
bijna waren zongen we ‘We zijn er bijna,  we zijn er bijna’. Op een moment waren we er YES 
we gingen naar binnen om een eettafel te vinden. We mochten door heel het park rondlopen. 
Ik ging in de Troy en in de treintjes, in de schommelboot  en nog veel meer. We moesten om 
twaalf uur bij de tafel zijn om wat te eten en te drinken. En we gingen nog spelen, totdat dat 
we weer terug naar school moesten. En via school naar huis. 

 
Schoolreisje was echt super leuk. Tijdens de reis was iedereen zo opgewonden dat het wel 
op een boerderij leek. Toen we aankwamen bij toverland duurde het eerst wel heel lang, 
maar het was het waard. Want uiteindelijk waren we binnen en het leukste was dat we vrij 
rond mochten lopen. Er was zoveel om te kiezen alleen voor iemand die bang is voor 
achtbanen is het wel makkelijk. De spookhuis was wel mijn favoriet, je moest allemaal 
dingen doen bijvoorbeeld de loopband en de bewegende trap ik ging er wel 5 keer erin. En  
op de terugweg  ging iedereen praten over de gebeurtenissen in toverland. Onze  laatste 
school reisje was de beste.     



Tafeldiplomadagen 
Dit schooljaar hebben we in totaal 5 tafeldiplomadagen gehouden. 
Zowel in de groep als thuis oefenen de kinderen voor de tafeldiploma’s. 

 
Op onze school hebben we 5 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  

 
Het is van groot belang dat de kinderen de tafels memoriseren. Dit betekent dat je niet ieder 
sommetje, zoals 6x9, telkens hoeft uit te rekenen, maar dat de uitkomst 54 direct uit het 
geheugen op te halen is. Dit vereist veel oefening, maar ook de sommen vaak zien zodat het 
geheugen ze als één geheel gaat zien. In het geheugen staat dan 6x9=54. 
Je hebt de tafels namelijk heel vaak nodig bij veel andere rekenonderdelen, denk aan 
cijferen, procenten, breuken, enz. 
Tafels moet je dan ook steeds blijven oefenen en niet, nadat je een diploma hebt gehaald, 
stoppen met oefenen. We oefenen dit immers om het rekenen van ieder kind beter te maken. 
Het diploma wat je dan ook kunt halen is een leuke bijkomstigheid. 
 
Hieronder ziet u 2 overzichten. Het eerste overzicht is gemaakt na de eerste tafeldiplomadag 
op dinsdag 19 september 2017. Het tweede overzicht is gemaakt na de laatste 
tafeldiplomadag van dit schooljaar op dinsdag 12 juni 2018. 
Door veel oefenen zijn er grote verschillen te zien tussen begin schooljaar en einde 
schooljaar. 
Het is van belang dat een leerling zo snel mogelijk alle tafels beheerst, dus dat tafeldiploma 
B wordt behaald. 
In de loop van het schooljaar zijn natuurlijk ook de kinderen van de groepen 4 aan de slag 
gegaan met de tafels. In de onderste tabel ziet u hoe de kinderen in groep 4 scoren. 
 

Diploma Aant. lln geen A B C D E 

 Afname  19 september 2017 

Groep        

E4        

V4        

E5 13 5 8 0 0 0 0 

V5 24 1 16 6 1 0 0 

V5/6 19 4 4 2 3 4 2 

E6 15 2 3 5 3 1 1 

V6 24 0 7 4 12 0 1 

E7 17 1 5 0 8 0 3 

V7a 19 1 1 7 9 0 1 

V7b 22 0 2 1 13 1 5 

8a 22 0 2 3 7 5 5 

8b 29 0 0 2 10 6 11 

Totaal 204 14 48 30 66 17 29 

Totaal % 100% 6,9% 23,5% 14,7% 32,3% 8,3% 14,2% 



 
Diploma Aant.lln geen A B C D E 

 Afname  12 juni 2018 

Groep        

E4 15 3 4 2 4 1 1 

V4 32 4 18 7 3 0 0 

E5 12 0 3 1 8 0 0 

V5 26 0 8 5 13        0 0 

V5/6 20 1 3 2 6 1 7 

E6 15 0 0 3 4 5 3 

V6 24 0 7 2 10 2 3 

E7 17 0 3 3 6 1 4 

V7a 19 0 2 2 11 0 4 

V7b 20 0 1 0 11 3 5 

8a 22 0 0 1 2 9 10 

8b 29 0 0 2 4 8 15 

Totaal 204 1 27 21 75 29 51 

Totaal % 100% 0,5% 13,2% 10,3% 36,8% 14,2% 25% 

 
 
 

Update Nieuwbouw  
 

 
 
In het Eindhovens Dagblad zal in de loop van deze week een nieuwsbericht staan over de 
bouw van onze nieuwe school.  



 
Externen  
 
Eerste communie 2018  
 
Kinderen die volgend jaar in groep 4 (of hoger) zitten kunnen catechese 
volgen en hun Eerste Communie doen.  
 
Op woensdag 27 juni om 20.00 uur is een informatiebijeenkomst  
over de toekomstige catechese / voorbereiding eerste communie in het 
Kerktrefcentrum St. Petrus, Kloosterdreef 31 te Eindhoven. 
(Ingang rechts om de hoek van de pastorie).  
 
Graag tot ziens! 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep eerste communie 
Parochie St. Petrus’ Stoel 
 
 
 


