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Belangrijke data



Dinsdag 11 oktober: 8.45 -10.00 uur op locatie Vitruviusweg => SPIL Koffieochtend voor
alle ouder(s), verzorger(s) van De Korenaar en kinderopvang Dikkie&Dik. Onderwerp: Hoe
daagt u uw kind uit tot gesprek.
Vrijdag 14 oktober: roostervrije dag voor groep 1-2. Alle kleuters vrij

Activiteiten
Data activiteiten:



33e

Dinsdag 18 oktober: 8.40-10.00 uur op locatie Elegaststraat => Koffieochtend voor alle
ouder(s), verzorger(s) van De Korenaar. Onderwerp: Uitleg adviezen en scores vorig
schooljaar en aansluitend samen met aanwezige ouders voorbereiding studiereis juf Wilma
en juf Berdi (meer informatie verderop in dit Korenaarbulletin)
Donderdag 20 oktober: 18.30-19.30 Inloop; afsluiting Kinderboekenweek

editie van de Marathon van Eindhoven

Afgelopen zondag was de 33ste editie van
de Marathon van Eindhoven. Vanuit onze
school hebben 26 kinderen en ouders de
Mini-Marathon gelopen. En maar liefst 42
kinderen en ouders hebben de IAK City
Run gelopen.
Voor iedereen was het vroeg opstaan
maar het weer was geweldig en de zon
zorgde voor een stralende dag. Vanaf de
centrale verzamelplaatsen (Van Abbe
Museum en de Effenaar) gingen we naar
de warming up bij de start. Onder
begeleiding van muziek werd iedereen
klaar gestoomd om een bijzondere
prestatie neer te zetten. Om 10.00 uur startten de lopers van de City Run. De meeste
kinderen kwamen na een half uur bij de finish. Om 11.00 uur was de start van de minimarathon. Na afloop ontvingen de renners de welverdiende medaille en gingen voldaan
naar huis.
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een mooie sportieve dag met een gezellige en
muzikale sfeer.
De foto’s zeggen genoeg en nodigen wellicht uit om volgend jaar (weer) mee te doen !!!!

Wist u dat:




Juf Anneke en meneer Thomas zondag 9 oktober 2016 tijdens de City Run de HALVE
MARATHON HEBBEN GELOPEN?
Zij maandag misschien wat last van spierpijn zullen hebben?
Wij hen natuurlijk van harte feliciteren met deze sportieve prestatie

Koffieochtenden
Op de jaarkalender staan de koffieochtenden voor dit schooljaar ingepland. Op welke locatie deze
plaatsvinden leest u steeds in het Korenaarbulletin. Ongeacht op welke locatie de koffieochtend is,
op iedere koffieochtend zijn alle ouder(s), verzorger(s) van onze school welkom.

SPIL Koffieochtend dinsdag 11 oktober:
Hoe daagt u uw kind uit tot gesprek?
Een gezamenlijke koffieochtend met onze SPILpartner Kinderopvang Dikkie&Dik.
Samen kijken we naar voorbeelden in de thuissituatie en gaan met elkaar
in gesprek over de handig tips. Nieuwsgierig over hoe u uw gesprekken
kunt verdiepen, opvrolijken, kortom boeiende en leerzamer kunt maken?
Kom en ga hier met elkaar over in gesprek.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- korte opfrisser van de concrete 10 handige tips voor het voeren van
gesprekken thuis.
- samen kijken naar beeldmateriaal van voorbeelden in de thuissituatie.
- met elkaar in gesprek over de handige tips.

Wanneer: dinsdag 11 oktober van 8.45-10.00 uur.
Waar: Basisschool de Korenaar locatie Vitruviusweg.

Koffieochtend dinsdag 18 oktober
Locatie Elegaststraat
8.40 – ongeveer 9.15 uur: Uitleg schooladvies en scores vorig schooljaar door John.
9.15 – 10.00 uur: Voorbereiding studiereis juf Wilma en juf Berdi samen met ouder(s), verzorger(s)
Juf Wilma en juf Berdi gaan een studiereis naar Marokko maken. Deze vindt plaats in de
herfstvakantie. Zij vertrekken op zaterdag 22 oktober en komen op zaterdag 29 oktober weer terug.
Samen met 20 andere leerkrachten/directies uit het basis- en voortgezet onderwijs gaan zij deze
studiereis maken. Vanuit Eindhoven gaan nog 4 andere SKPO collega’s mee.
Tijdens de studiereis bezoeken wij de volgende plaatsen: Nador, Al Houceima, Chefchaouen en
Tanger. We hebben iedere dag een vol programma. We spreken de directeur van onderwijs regio
Chefchaouen, we bezoeken onder andere verschillende
basisscholen, een school voor voortgezet onderwijs, een
kinderopvang/kleuterschool, een internaat en een
lerarenopleiding. En natuurlijk zal er ook nog wat tijd zijn voor
ontspanning.
Na de studiereis maken Wilma en Berdi een verslag en een
presentatie en bekijken we wat we van deze studiereis mee
kunnen nemen naar de dagelijkse praktijk.
Op dinsdagochtend 18 oktober bekijken we samen met de aanwezige ouder(s), verzorger(s) de
landkaart van Marokko en vertellen wij u welke plaatsen wij gaan bezoeken en wat voor
onderwijsinstellingen wij daar gaan bezoeken. Mogelijk kunt u ons ook nog wat
achtergrondinformatie geven over het gebied.

Waar zijn wij als school mee bezig
Berichtjes van Bibliotheek Op School namens juf Caroline
Ketelaars (contactpersoon bibliotheek op school)
1. In de bijlage vindt u een informatiebrief van ons scholenverbond
SKPO over de verstrekking van gegevens van uw kind aan de bibliotheek
Eindhoven. Het gaat om naam, geslacht, geboortedatum, groep en
mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor het aanmaken van het pasje,
waarmee uw kind op school boeken kan lenen.
2. Indien u in de toekomst meldingen via email krijgt over een leesboek dat
uw kind niet thuis heeft, kunt u deze melding doorsturen naar onze
contactpersoon bij de bibliotheek Anke Amsems
met mailadres: a.ansems@bibliotheekeindhoven.nl. Zij verwijdert de
melding dan voor u.

Externe activiteiten / informatie
Tip Kinderboekenweek 2016
Nog een bijzondere tip voor leerlingen in groep 7 en 8.
Op vrijdag 14 oktober om 19.00 uur komt Jacques Vriens in de Kinderboekwinkel De
Boekenberg gevestigd aan de Kleine Berg te Eindhoven.
Hij leest voor uit zijn nieuwe boek “Smokkelkinderen”, beantwoordt vragen en signeert.
Een uitgelezen kans voor leerlingen om Jacques Vriens persoonlijk te ontmoeten. En een
ideale gelegenheid als ze over dit boek een boekbespreking willen houden of het boek in de
Boekenkring willen presenteren
Als u deze activiteit onder de aandacht van leerlingen brengt kan dit een extra stimulans aan
leesbevordering geven.

korte omschrijving:
Arie groeit op in Zuid-Nederland tijdens de crisis van
de jaren dertig. Zijn vader probeert met smokkelen
aan geld te komen. Hij smokkelt van alles naar
België, vooral boter, "het vette goud". Samen met zijn
gehandicapte oudere zus en zijn vader woont Arie bij
zijn bazige oma. Over zijn moeder die is gestorven,
wordt nooit gesproken. Arie ziet uit naar de dag
waarop hij voor het eerst mee mag gaan smokkelen
en als "voorloper" moet kijken of de kust veilig is.
Maar sommige smokkelaars plegen verraad door de
grenswachters in te lichten over op handen zijnde
acties. De onrust in het dorp en op school neemt toe.
Arie komt midden in die strijd terecht als blijkt dat de
vader van zijn vriendinnetje Lisa een van de
verraders is.
En dan hoort hij tijdens een smokkelnacht ineens iets over zijn moeder….
Kinderboekwinkel de Boekenberg Kleine Berg 48 5611 JV Eindhoven
040-2456261 info@boekenberg.nl www.boekenberg.nl

Gezellige kindermiddag bij AH in WCW: een voorlees en tekenactiviteit

Sparen voor de schoolbibliotheek
Wanneer jij boeken koopt bij Bruna, kun je meesparen voor nieuwe boeken op de Korenaar!

De bonnetjes kun je inleveren bij je eigen juf of meester of rechtstreeks bij juf
Caroline Ketelaars

