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Belangrijke data



Maandag 26 september: Start project Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober: Studiedag voor alle personeelsleden van SKPO. Alle kinderen vrij

Activiteiten
Data activiteiten:





Zondag 9 oktober 2016 Marathon van Eindhoven
Dinsdag 11 oktober: 8.45-10.00 uur SPIL Koffieochtend locatie Vitruviusweg: Hoe daagt
u uw kind uit tot gesprek.
Dinsdag 18 oktober: 8.45-9.45 uur Koffieochtend locatie Elegaststraat: Uitleg
inspectierapport en adviezen en scores vorig schooljaar.
Donderdag 20 oktober: 18.30-19.30 Inloop; afsluiting Kinderboekenweek

Kinderboekenweek
Vandaag, maandag 26 september, starten we op de
Korenaar met 4 projectweken in het thema
Kinderboekenweek 2016. Het onderwerp is: ‘Voor altijd
jong!’
Alle groepen van de school gaan de komende weken vol aan de slag om het thema, wat betrekking
heeft op opa’s en oma’s, betekenis te geven. Er wordt gelezen, geschreven, geknutseld,
gezongen, etc. In de eerste week gaan alle groepen aan de slag met een video-opname op het
themalied van Kinderen voor Kinderen (http://www.schoolbordportaal.nl/voor-altijd-jong-kinderenvoor-kinderen-kinderboekenweek-2016.html)
In de tweede week vindt de spectaculaire
openingsshow van Aarnoud Agricola plaats op
dinsdag. De week daarna wordt de videoclip van
‘De Korenaar doet VOOR ALTIJD JONG!’
gepresenteerd in de groepen.
Als afsluiting van het thema vindt net als vorig
schooljaar een presentatie/ tentoonstelling plaats.
Deze datum staat al op de kalender, namelijk
donderdagavond 20 oktober van 18.30 tot 20.00
uur (tijd staat half uur korter in de kalender). Uw
kind kan dan met u een puzzeltocht door de school
lopen en hiermee een mooi boek winnen, dat op
vrijdag uitgereikt wordt. In iedere groep is een doe-activiteit en in de hal is weer een stand van
kinderboekenwinkel de Boekenberg aanwezig.
Verder willen we u erop wijzen dat tankstation TOTAL weer een kinderboeken-actie heeft. Bij
iedere 10 liter brandstof ontvangt u 1 zegel en bij 5 zegels mag u een boek van Paul van Loon
uitzoeken!
Wij wensen alle kinderen heel veel plezier de komende 4 weken!!

Schaatsprestatieritten voor basisscholen 2016
Op vrijdag 18 november neemt onze school weer deel aan de schaatsprestatieritten.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor de schaatsprestatierit van 20 of 40 minuten.
De kosten voor deze rit zijn slechts 2 euro en alle leerlingen krijgen een medaille als aandenken.
In de bijlage vindt u meer informatie en het inschrijfstrookje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Belangrijk bericht aan alle ouders!
Organisatie controle administratieve gegevens.
Aan het begin van het schooljaar controleren wij altijd of alle
gegevens in ParnasSys, ons administratiesysteem, nog kloppen. Dit
jaar ontvangt u voor het eerst een uitdraai uit het systeem waarop de
gegevens zoals die bij ons bekend zijn, ingevuld staan en daarbij
hebben we nog wat aanvullende vragen.
Aan u de vraag om deze gegevens te controleren en het formulier
daarna zo spoedig mogelijk weer in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
Omdat op dit formulier privacy gevoelige gegevens staan organiseren wij dit als volgt:
U haalt binnen een week zelf dit formulier / de formulieren op.
Heeft u dit niet gedaan dan geven wij na deze week het formulier in een gesloten envelop aan uw
kind mee naar huis. Verder blijft het natuurlijk belangrijk dat u wijzigingen die in de loop van het
schooljaar plaatsvinden, schriftelijk aan ons door geeft.
Organisatie ophalen / meegeven / inleveren formulieren:
 Vanaf maandag 26 september t/m vrijdag 30 september 2016 kunt u het formulier/de
formulieren ter controle gegevens ophalen bij de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren)
 Niet opgehaalde formulieren worden maandag 3 oktober 2016 in een gesloten envelop
meegegeven aan uw kind(eren)
 Inleveren graag uiterlijk donderdag 6 oktober 2016.
Let op: Van enkele groepen, m.n. op de locatie Elegaststraat, zijn de formulieren al meegegeven
en mogelijk zelfs alweer ingeleverd.

Bewegen is gezond. Schoolpleinspelen op De Korenaar
De Korenaar neemt deel aan het project Schoolpleinspelen. Tijdens de
ochtendpauze worden de kinderen actief uitgedaagd om samen te bewegen.

Iedere woensdag zijn 2 studenten Sport&bewegen tijdens de ochtendpauze aanwezig om diverse
sporten en sportieve activiteiten aan te bieden en te begeleiden.
De Schoolpleinspelen zijn zowel op locatie Elegaststraat als locatie Vitruviusweg.
Sportformule Eindhoven biedt dit project aan en de studenten die deze Schoolpleinspelen
verzorgen zijn ook betrokken bij de Sportinstuif waarover u eerder informatie ontvangen heeft.
Verderop in dit Korenaarbulletin vindt u nogmaals de data en tijden van deze Sportinstuif.

Terugblik informatieavonden
We hebben tijdens de 4 informatieavonden van de afgelopen weken weer veel ouders mogen
ontvangen. De informatieavonden zijn altijd weer een mooi moment om elkaar te ontmoeten, wat
nadrukkelijker kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren), informatie uit te
wisselen en te horen waar de groep van uw kind en de school mee bezig is.
De presentatie van deze avonden en de documenten betreffende ‘vervoer van leerlingen tijdens
excursies en activiteiten buiten school’ zijn als bijlage toegevoegd bij dit Korenaarbulletin en vindt u
bij ‘Belangrijke informatie’ op de app van onze school.

WIJeindhoven
Wij, Natasja Willems, Koen Renders en Sonja Kuiten van WIJeindhoven, willen graag wat met u
delen!
U als ouder(s) wil natuurlijk dat het met uw kind(eren) goed gaat op school.
En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook goed.
Maar toch kan het gebeuren dat het soms wat minder gaat met uw kind: op school en/of thuis.
Als dat met het leren te maken heeft dan kunt u daar met de leerkracht(en) van uw kind(eren) over
praten.
Maar het kan ook gebeuren dat er iets anders aan de hand is, iets wat niet met het leren te maken
heeft. Bijvoorbeeld: uw kind is vaak betrokken bij ruzies, hij/zij luistert niet goed of zit niet zo lekker
in zijn/haar vel, enzovoort.
Hiervoor zijn wij, als generalisten van WIJEindhoven, aan school verbonden.
Wij zijn professionele ondersteuners die samen met u in gesprek kunnen gaan en kunnen
bespreken wat er nodig is om uw kind te helpen.
Daarbij kijken wij eerst welke hulp u nodig heeft en wat u er zelf aan kunt doen, eventueel met hulp
van familie, vrienden of buren.
Als het dan niet lukt om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind dan gaan we samen
met u kijken wat de verdere stappen zijn.
Hoe kunt u ons vinden?
Op elke woensdagochtend van 8.30 tot 9.30 uur is er op de locatie Vitruviusweg een
inloopspreekuur (koffiekamer leerkrachten), waar u van harte welkom bent om uw vraag neer te
leggen.
Op elke donderdagmiddag is er tussen 14.15 en 15.15 uur een inloopspreekuur op de locatie
Elegaststraat (ook in koffiekamer) waar u natuurlijk ook van harte welkom bent om uw vraag neer
te leggen.
Lukt dat niet dan kunt U kunt ons bereiken via de leerkracht van uw kind(eren), via onderstaand
mailadres en/of telefoonnummer.
Vriendelijke groet, namens:

natasjawillems@wijeindhoven.nl
06-11621789
Locatie Elegaststraat

Koen Renders
koenrenders@wijeindhoven.nl
06-46628342
Locatie Vitruviusweg
Bij afwezigheid van Koen of Natasja zal Sonja op beide locaties waarnemen:

Sonja Kuiten
sonjakuiten@wijeindhoven.nl
06-15442891

Externe activiteiten / informatie
Sportinstuif Sportformule
Een extra beweegmoment dat Sportformule komend schooljaar wekelijks gaat organiseren.
Vanaf 20 september zal deze instuif gaan plaatsvinden op 4 verschillende sportparken, te weten:
 Dinsdag: Sportpark Dommeldal (gestel) 15.00 – 17.00 uur
 Woensdag: Sportcomplex Eindhoven Noord 14.00 – 16.00 uur
 Woensdag: Sportpark Strijp 14.00 – 16.00 uur
 Donderdag: Sportpark ’t Bokt (woensel)15.00 – 17.00 uur
Prijs: € 0,50

