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Belangrijke data








Maandag 11 juli: Extra uitvoering musical groep 8 voor de opa’s en oma’s van de kinderen
uit groep 8.
Maandag 11 en dinsdag 12 juli: Schoolkamp groep 7
Dinsdag 12 juli: Schoolreisje groep 1 t/m 6
Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juli: Schoolkamp groep 8
Woensdag 13 juli: u ontvangt via een e-mail uit ParnasSys de groepsindeling van uw
kind(eren)
Vrijdag 15 juli: Roostervrije dag groep 1-2, alle kinderen vrij
17 t/m 21 juli: Laatste schoolweek. Allerlei activiteiten en alle dagen is de school om 14.00
uur uit.

Activiteiten
Bedankochtenden en afscheid van juf Toos en meneer Ton
Met heel veel plezier en trots kijken wij terug op 2 geweldige bedankochtenden.
We hebben genoten van veel mooie optredens waaraan alle kinderen van de school hebben
meegedaan. Het was in één woord TOP!
Via deze weg nogmaals een dankjewel aan alle ouders en verzorgers van onze school voor jullie
betrokkenheid en hulp het afgelopen schooljaar op welke manier dan ook. Samen staan we voor
een fijne, gezellige en leerzame schooltijd voor al onze kinderen.

Bedankt aan alle ouders en kinderen
Hierbij willen wij alle ouders en kinderen bedanken voor het geweldige afscheid wat zij ons hebben
bezorgd. We willen iedereen bedanken voor de leuke optredens en cadeautjes die wij mochten
ontvangen. We zullen hier nog vaak aan terug denken.
Juffrouw Toos en meneer Ton

Programma laatste schoolweek
De zomervakantie staat al bijna voor de deur! De laatste week is het dan natuurlijk feest!
U kunt hieronder voor beide locaties het programma lezen.
Programma Elegaststraat:
Maandag 18 juli:
- Musical groep 8 voor groep 1 tot en met 7.
- Ruilmarkt
Dinsdag 19 juli:
- Naar de Splinter.
Woensdag 20 juli:
- De grote WOW show.
Donderdag 21 juli:
- Kennismaking met de nieuwe juf/ meneer.
- Afscheid nemen van de juf/ meneer en dan: VAKANTIE!!!
Programma Vitruviusweg:
Maandag 18 juli:
- Naar de Splinter
Dinsdag 19 juli:
- Musical groep 8 voor groep 1 tot en met 7.
Woensdag 20 juli:De grote WOW show.
Donderdag 21 juli:
- Kennismaking met de nieuwe juf/ meneer.
- Ruilmarkt
- Afscheid nemen van de juf/ meneer en dan: VAKANTIE!!!

BELANGRIJK VOOR BEIDE LOCATIES!
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen om 14.00u uit. Op woensdag zijn de
tijden normaal.
Uitleg ruilmarkt:
Alle kinderen nemen van thuis spulletjes mee die ze willen ruilen. Denk aan dubbele
dinoplaatjes, speelgoed waarmee niet meer gespeeld wordt. Dit moet in 1 tas passen.
Alles wat niet wordt geruild, gaat weer mee terug naar huis. De kinderen mogen een kleed
meenemen waarop ze samen hun spulletjes kunnen uitstallen.
De grote WOW show:
De grote WOW show werd vorig jaar druk bezocht door ouders, verzorgers en familie.
Dat mag natuurlijk dit jaar ook weer! U kunt aan de buitenkant van de tent achter de tafels
staan om te kijken. Helaas bij slecht weer is de tent echt te klein en moeten wij denken
aan de veiligheid van de kinderen. Dan is het helaas niet mogelijk om te kijken.
Mocht u nog vragen/ onduidelijkheden hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van
uw kind(eren).

Herhaald bericht: Oproep nieuwe leden Ouderraad
Voor zowel locatie Vitruviusweg én locatie Elegaststraat
Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar versterking van de Ouderraad.
U bent de geschikte kandidaat als:
 Uw kind(eren) op de Korenaar zitten
 U vader, verzorger, bent van een kind/kinderen op onze school
 U moeder, verzorger bent van een kind/kinderen op onze school
 U betrokken bij uw kind(eren) bent
 Uw kinderen het leuk vinden als u bij activiteiten op school aanwezig bent
om te helpen
 U liever meepraat IN de school dan erbuiten
 U het leuk vindt om Samen met andere ouders en leerkrachten activiteiten
te bedenken en daarbij te helpen
 U vindt dat vele handen licht werk maken
Wat kost dit u aan tijd?
 Locatie Vitruviusweg: ongeveer 7 avonden per schooljaar vergaderen van
20.00 uur tot 22.00 uur
 Locatie Elegaststraat: ongeveer 7x vergaderen per schooljaar op een
ochtend of een middag
 Voorbereiding van een activiteit, meestal in de middag,
samen met de commissie
Wat geeft het u?
Plezier - Voldoening - Ontmoetingen - Betrokkenheid Elkaar beter leren kennen

Heeft u interesse, wilt u meer weten, wilt u zich aanmelden? Neem contact op met:
 Liesbeth Colsen, voorzitter Ouderraad locatie Vitruviusweg of een van de andere leden van
de ouderraad. Deze kunt u vinden op de app van onze school.
 Jaklien Koole, leerkracht groep 4 locatie Vitruviusweg en contactpersoon team Ouderraad
 Judith van Steensel, intern begeleider locatie Elegaststraat en contactpersoon team
Ouderraad

Marathon Eindhoven
Herinnering: t/m 18 juli kun je jezelf aanmelden voor de Marathon van Eindhoven door een mailtje
te versturen naar m.litjens@eindhoven.nl
Zie voor meer informatie Korenaarbulletin 37 of de app bij onderdeel Nieuws

Fietsen en stepjes
Op het schoolplein locatie Vitruviusweg zijn 2 fietsen en 2 stepjes blijven staan, dit al geruime tijd.
Denkt u dat dit een fiets of step van uw kind kan zijn dan kunt u contact opnemen met Berdi de
Jonge. Dit graag uiterlijk maandag 18 juli. Heeft de rechtmatige eigenaar zich dan niet gemeld dan
ruimen wij deze fietsen/stepjes op.

Gevonden voorwerpen
Van maandag 11 t/m vrijdag 15 juli liggen op beide locaties de gevonden voorwerpen op een tafel
in de hal. Wilt u uw kind(eren) maar nog beter, wilt u zelf even komen kijken of er iets van uw
kind(eren) bij is? Alle gevonden voorwerpen die maandag 18 juli niet zijn opgehaald ruimen wij op.

Waar zijn we als school mee bezig ?
Groepsverdeling 2016-2017
Afgelopen week hebben de ouder(s), verzorger(s) van de huidige groepen 6 en 7 de
groepsindeling van het schooljaar 2016-2107 reeds ontvangen.
Aangezien van deze groepen leerlingen van locatie wisselen, hebben
we deze ouders en kinderen eerder geïnformeerd. Wij vinden het
belangrijk dat zij voor het schoolkamp en schoolreisje weten bij wie de
kinderen volgend schooljaar in de groep zitten.
De groepsverdeling voor alle andere groepen ontvangt u, zoals u weet
op woensdag 13 juli aanstaande.

Rapport van bevindingen Kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie
Zoals u weet heeft de school, april 2016 jongstleden, twee dagen inspectiebezoek gehad.
1. Onderzoek in het kader van Voor- en Vroegschoolse educatie aan ons Spilcentrum
Jagershoef (VVE) op donderdag 7 april
2. Regulier Kwaliteitsonderzoek op dinsdag 12 april
Tijdens het reguliere kwaliteitsonderzoek bekijkt de inspectie
verschillende onderdelen (standaarden) van de school.
Voor elk van deze standaarden krijgt de school een beoordeling.
Deze beoordelingen zijn als volgt:
1. Zeer zwak (verbeteringen zijn dringend nodig)
2. Zwak (verbeteringen zijn wenselijk)
3. Voldoende
4. Goed (een voorbeeld voor anderen)
5. Niet te beoordelen
De volgende standaarden van De Korenaar zijn in het onderzoek beoordeeld:
1. Onderwijsresultaten
2. Onderwijsproces
3. Schoolklimaat en veiligheid
4. Kwaliteitszorg en ambitie
Deze standaarden worden weer uitgesplitst in meerdere onderdelen
In de komende periode kunt u steeds in het Korenaarbulletin lezen hoe de inspectie deze
standaarden op de verschillende onderdelen beoordeeld heeft.

Hieronder ziet u een print uit het originele rapport van de tweede standaard.
Dit is de standaard Onderwijsleerproces.
Deze wordt weer gesplist in 3 onderdelen:
1. Zicht op ontwikkeling
2. Didactisch handelen
3. Ondersteuning
Hieronder ziet u hoe de inspectie ons beoordeeld heeft op de verschillende onderdelen.

De volledige inspectierapporten zullen gepubliceerd worden op de nieuwe website van de school.
Het streven is dat deze 20 juli online is.
Tevens zal de onderwijsinspectie de rapporten van bevindingen publiceren op de website van het
ministerie van onderwijs..

Externe activiteiten / informatie
Bericht van Bureau Leerplicht Eindhoven
Graag wil Bureau Leerplicht van de gemeente Eindhoven uw speciale
aandacht vragen voor enkele dagen VÓÓR en een dag NA de zomervakantie.
Bureau Leerplicht gaat op luxe verzuim controleren en wel op:
WOENSDAG 20 JULI EN DONDERDAG 21 JULI 2016.
en
MAANDAG 5 SEPTEMBER 2016
Er is sprake van luxe verzuim als ouders/verzorgers hun kinderen mee op vakantie nemen zonder
toestemming van de schoolleiding.
Alle kinderen die op voornoemde dagen ziek gemeld worden of zonder goede reden afwezig zijn,
zullen door de school gemeld worden bij Bureau leerplicht.
Het kan zijn dat de leerplichtconsulent die dag op huisbezoek komt om na te gaan wat de reden
van afwezigheid is.
Hierbij is het van belang dat u bij een ziekmelding van uw kind, aan de school het adres vermeldt
waar uw kind die dag zal verblijven.
Indien uw kind niet op het aangegeven adres aangetroffen wordt, ontvangt u een kaart in de bus
met daarin de mededeling dat u opgeroepen zult worden bij Bureau Leerplicht.
De leerplichtconsulent zal dan beoordelen of het verzuim ongeoorloofd is. In dat geval zal procesverbaal worden opgemaakt tegen ouders/verzorgers.
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met Bureau Leerplicht tel. 040-2382726

