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Maandag 17 oktober: Start Leefstijlthema 2 Praten en luisteren (zie hieronder)
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: 18.30-20.00 uur Inloop; afsluiting Kinderboekenweek op beide
locaties.
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 29 oktober: Herfstvakantie, alle kinderen vrij
Dinsdag 1 november: 20.00-21.30 MR vergadering locatie Vitruviusweg

Activiteiten
Herinnering:
Betaling bijdrage door ouder(s), verzorger(s) voor schoolreisje en schoolkamp
Een aantal weken geleden heeft uw oudste kind de brief betreffende bovenstaande meegebracht.
Fijn dat al een groot aantal van u in de afgelopen weken deze bijdrage voor de schoolreis en het
schoolkamp is komen betalen of het bedrag voor hun kind(eren) heeft overgemaakt.
Bij deze een herinnering en een vriendelijk verzoek voor betaling voor de ouder(s), verzorger(s) die
nog niet betaald hebben.

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.

Koffieochtend dinsdag 18 oktober
Locatie Elegaststraat
8.40 – ongeveer 9.15 uur: Uitleg schooladvies en scores vorig schooljaar door meneer John.
Korte uitleg procedure schooladvies. Informatie over de scores van de Cito-eindtoets
basisonderwijs 2016 en de gegeven adviezen in schooljaar 2015-2016.
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 naar welke steden wij gaan 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
Start Leefstijlthema 2: praten en luisteren
Na de herfstvakantie gaat thema 2 van start: Praten en luisteren.
Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil
zijn.
Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren.
Horen is iets anders dan luisteren. Als je luistert krijg je een
interactie. De interactie kan een antwoord of een niet-verbale
reactie zijn.
Kinderen leren hoe ze kunnen antwoorden of laten zien dat je
luistert. Met een knik van je hoofd, door je lichaamshouding,
allemaal zaken waarmee je kenbaar maakt dat je luistert.
Wanneer je praat en er wordt geluisterd dan voel je je ook serieus
genomen. Andersom: wanneer je praat en er wordt niet naar je geluisterd of je wordt genegeerd
dan kan je verdrietig worden of juist boos. Dus ook de emoties zijn belangrijk in dit thema.
Volwassenen kunnen het goede voorbeeld geven door naar hun kind te luisteren.
Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.
Vraagt u uw kind eens hoe dit onderwerp in de klas ter sprake is gekomen?
Misschien een leuk moment om eens naar elkaar te luisteren.
Twee vliegen in één klap: u bent geïnformeerd en uw kind voelt dat het een serieuze zaak is.
Veel succes!!
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen.
Hebt u nog vragen, dan horen wij dat graag,
Met vriendelijke groet,
Team de Korenaar

Rots & Water
Vorige week is er op de Korenaar weer een nieuwe groep gestart met Rots & Water trainingen.
Rots & Water is een psycho- fysiek programma dat kinderen helpt in hun sociale ontwikkeling. Zo
zal het ene kind meedoen om weerbaarder te worden en een ander kind om beter eigen keuzes te
kunnen maken. De trainingen worden op dinsdagen gegeven door juf Wilma Jonkers.

Leesproject Kinderboekenweek
De afgelopen drie weken is er op de Korenaar volop
gewerkt binnen het thema ‘Voor altijd jong!’, waarin opa’s
en oma’s de hoofdrol speelden. De kinderen hebben samen
een videoclip gemaakt op het themalied van Kinderen voor
Kinderen. De link komt zo snel mogelijk op de app. Alle
groepen en de peuters van Prinsejagt en Jagershoef
hebben genoten van de show van Aarnoud Agricola.
Tevens hebben alle kinderen hard gewerkt aan een
sfeervolle, leuke, mooie, ontroerende, grappige en
hilarische aankleding van het eigen klaslokaal. We hopen
dan ook alle kinderen, ouders en grootouders te
verwelkomen op onze tentoonstelling aanstaande donderdagavond van 18.30 tot 20.00
uur. 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 van beide locaties is weer een stand van kinderboekenwinkel de Boekenberg
aanwezig.
Tot ziens donderdagavond!

Beeldmateriaal en de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens
Beeldmateriaal waarbij een leerling herkenbaar in beeld is zegt iets over die leerling. Vandaar dat het telt
als ‘persoonsgegeven’. In dat geval geldt de wet op de bescherming van persoonsgegevens.
Op de Korenaar willen we de ouders graag informeren over wat er op school allemaal gebeurt. Dat doen
we via onze kanalen op facebook en twitter, de schoolapp, het korenaarbulletin en de binnenkort
vernieuwde website. De leerkracht kan een foto- of videoverslag
maken en plaatsen op een voor ouders goed te vinden plek. Op
deze wijze proberen we de betrokkenheid van ouders en leerlingen
bij de klas en de school te vergroten. Kinderen kunnen thuis trots
vertellen over wat er in de klas gemaakt is en ouders hebben een
beeld van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.
De wet verplicht de school om daarvoor toestemming te vragen aan
ouders. De meeste scholen, evenals de Korenaar, regelen die
toestemming bij inschrijving. Dat alleen is echter niet voldoende. De
school moet de ouders elk jaar herinneren aan het feit dat we deze
toestemming hebben gevraagd maar ook de ouders wijzen op het feit dat deze toestemming te allen tijde
kan worden ingetrokken of opnieuw kan worden gegeven. Dat kan in principe ook per medium: de
website, het korenaarbulletin, de app of social media.
De Korenaar neemt de algemeen geldende handreikingen in acht. Zo zullen we doorgaans geen namen
plaatsen bij beeldmateriaal op internet, brengen we de leerling niet in verlegenheid en zorgen we er zo
goed mogelijk voor dat het materiaal niet als schadelijk voor het imago of de persoon kan worden gezien.
Mocht de school beeldopnames van kinderen willen gebruiken voor derden (bijvoorbeeld een tv
programma) dan wordt daar opníeuw toestemming voor gevraagd.
De toestemming is niet nodig voor beeldopnamen in de klas, voor educatieve doeleinden of training van
de leerkracht. Soms filmt een juf of meester zichzelf of een stagiaire. Daarbij kunnen leerlingen in beeld
komen. Hiervoor hoeft de school geen toestemming te vragen. De school mag deze opnames alléén
intern gebruiken en op generlei wijze openbaar maken. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of
uw toestemming willen intrekken dan wel geven kunt u contact opnemen met Berdi de Jonge, directeur.

Externe activiteiten / informatie
Fruitactie JUMBO Gerretsonlaan. Doet uw kind ook mee?

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!

Informatieavond

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 8 november een informatieavond voor
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog
in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich
ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit
probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan
te pakken.

U bent van harte welkom op dinsdag 8 november in het St. Anna ziekenhuis in Geldrop . Vanaf 19.45 uur is
de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij
de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031
422.

Bijlage Kinderboekenweek

