Nr. 39 maandag 2 juli 2018
Het volgende Korenaarbulletin verschijnt in de laatste week van de zomervakantie.

Belangrijke data




Maandag 2 t/m donderdag 5 juli: laatste schoolweek activiteiten met verkort
lesrooster. Alle dagen gaat de school uit om 14.00 uur.
Vrijdag 6 juli: start zomervakantie
Maandag 20 augustus: Start schooljaar 2018-2019

Activiteiten
Afscheid juffrouw Riet
Lieve kinderen van de Korenaar en hun ouders of verzorgers,
Afgelopen woensdagmorgen hebben jullie mij in het zonnetje gezet.
Ik heb super genoten van de mooie zelfgemaakte liedjes die er zijn gezongen en de coole
dansjes die werden gedaan. Daarnaast hebben jullie hard gewerkt aan allerlei afscheids
cadeautjes zoals schilderijtjes , to do kistje, memory , boekjes, tekeningen en cadeautjes.
Hier heb ik al heel erg van genoten en straks wanneer ik niet meer naar school ga, ga ik ze
zeker allemaal nog een keer lezen en bekijken en geef ze daarna thuis een mooi plaatsje.
Van de museum jaarkaarten die ik van jullie allen heb gekregen, ga ik zeker veel gebruik
maken. Daar heb ik straks heel veel tijd voor. Heel erg bedankt
Na ruim 35 jaar onderwijs in deze wijk, waarvan 25 jaar op de Korenaar zal ik de
school met jullie allen zeker missen. Ik zal dan ook zeker nog bij jullie op school langs
komen om te zien hoe het met jullie gaat en om te helpen bij wellicht een activiteit.
Jullie allemaal bedankt voor dit mooie afscheid en voor straks een fijne vakantie Totziens en
de groeten,
Juf Riet

Ouderbedank ochtend Vitruviusweg en Elegaststraat
Veel ouders hebben woensdag genoten van de optredens van alle kinderen van de
Vitruviusweg en op donderdag van alle kinderen van de Elegaststraat. Er werd voor hen
gezongen, er werden gedichten voorgelezen en er werden kunsten vertoond. De ouders
werden verwend met zelfgebakken koekjes, knutsels en heel belangrijk….veel bedankjes.
Op de Vitruviusweg namen bovendien alle kinderen afscheid van juf Riet. Zij werd verrast
met veel cadeautjes, knutselwerkjes en tekeningen. Van het ingezamelde geld zijn 2
museumjaarkaarten gekocht zodat ze samen met haar man op pad kan. Daar heeft ze nu
immers tijd voor.
Het waren weer hele gezellige ochtenden die werden afgesloten met een kopje koffie of thee
met een heerlijk stukje gebak erbij.
Ouders, nogmaals een dank je wel voor alles wat jullie het afgelopen schooljaar weer voor
alle Korenaarkinderen gedaan hebben!

Zomerlezen
Nog even en het is weer zomervakantie! Tijd voor zon, zee, dagjes uit en … lekker een boek
lezen? Helaas schiet dat laatste er nog wel eens bij in. Dat is jammer, want kinderen die
tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, lopen de kans maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug
te vallen in hun leesontwikkeling. Daarom is lezen in de zomervakantie zo belangrijk.
Lezen in de zomervakantie wordt nu extra gemakkelijk gemaakt! Kinderen kunnen boeken
van de Bibliotheek op School langer lenen èn ze kunnen gratis gebruik maken van de
Vakantiebieb-app!
Bij dit Korenaarbulletin 2 bijlagen met volop Zomerleestips. Ook vindt u deze op de app en
de website van onze school

Waar zijn wij als school mee bezig
Herhaald bericht: 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

Dinsdag 3 juli

Groepen 1 t/m 3 naar de VOJ
speeltuin
Groepen 4 t/m 7 naar de Splinter
Korenaar ‘s got talent

Zelf pauzehap, lunch en drinken
meenemen
Zelf pauzehap, lunch en drinken
meenemen

Woensdag 4 juli

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

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

Dag

Activiteit

Belangrijk voor thuis

Maandag 2 juli

Groepen 1 t/m 7 naar de Splinter

Dinsdag 3 juli

Naar de film van groep 8

Woensdag 4 juli

Korenaar ‘s got talent

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

Donderdag 5 juli

Elegaststraat

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!!

Externen
Wijkfeest Prinsejagt + Driehoeksbos
Op zaterdag 18 augustus 2018 is er wederom een wijkfeest voor alle bewoners van de
wijken Prinsejagt en Driehoeksbos. Dit jaar in en om De Hoeksteen.
U bent welkom vanaf 14.00 uur.
Meer informatie over het diverse en dag- en avondvullend programma vindt u in de flyer die
als bijlage is toegevoegd bij dit Korenaarbulletin.
Ook inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt (basisschool De Korenaar en kinderopvang
Dikkie & Dik) verlenen hun medewerking.

“Mam… ik verveel me zo….”
De vakantie komt eraan. Voor veel mensen tijd voor ontspanning, leuke dingen doen en
genieten met elkaar.
Er zijn gezinnen die misschien 1 of 2 weken naar het buitenland gaan of die in Nederland
hun vakantie doorbrengen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die niet weggaan.
Los van een eventuele vakantie weg van huis, zijn er altijd nog een paar weken die thuis
doorgebracht worden. Weken waarin kinderen zich kunnen gaan vervelen en waarin ouders
soms het gevoel krijgen dat ze veel energie moeten steken in het bezighouden van hun
kinderen.
Kun jij ook tips of ideeën gebruiken voor thuis of voor onderweg?
Bijvoorbeeld:
- wat kinderen kunnen doen wanneer ze zich vervelen,
- welke uitstapjes je kunt maken in Nederland,
- of hoe kinderen zich langere tijd kunnen vermaken op de achterbank?
Neem dan contact met mij op!
Naast deze praktische tips kunt u natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.
U kunt mij altijd bellen 0630885642.
Tot ziens,
Hacer Ural
E h.ural@lumenswerkt.nl
M 06-30885642

Het team van De Korenaar wenst
alle kinderen, ouders, verzorgers
en andere betrokkenen bij onze
school een hele fijne
zomervakantie toe.

