Nr. 7  vrijdag 21 oktober
In verband met de herfstvakantie zal het volgende Korenaarbulletin verschijnen op
maandag 7 november 2016

Belangrijke data



Maandag 24 oktober t/m vrijdag 29 oktober: Herfstvakantie, alle kinderen vrij
Dinsdag 1 november: 20.00-21.30 MR vergadering locatie Vitruviusweg

Activiteiten
Kinderboekenweek
Op de Korenaar hebben we de kinderboeken’week’ uitgebreid gevierd. Een hele periode hebben
kinderboeken en plezier in lezen centraal gestaan. In alle klassen is er hard gewerkt aan
thematafels, knutsels, verhalen en voorleesactiviteiten. De kinderboekenweek werd geopend door
een heuse goochelaar die helemaal in het landelijke thema ‘Voor Altijd Jong’ voor ons optrad. Er
zijn bezoekjes geweest aan ouderen en opa’s en oma’s die in de klassen kwamen vertellen hoe
het vroeger was. Er is té veel gebeurd om alles te vertellen maar geslaagd was het zeker!
Daarnaast hebben de kinderen filmpjes van zichzelf en van andere klassen gemaakt en bekeken.
Dat was lachen! Kinderen die meedansten op het speciale nummer van Kinderen voor Kinderen en
er waren zelfs klassen die helemaal verkleed waren als opa’s en oma’s!
We sloten af met een inloopavond. Fantastisch om te zien dat er zo veel mensen kwamen
opdagen. Er wat werd er goed gepuzzeld! Vandaag hebben alle gelukkige winnaars hun
kinderboekenweek gekregen.

Waar zijn wij als school mee bezig
Personele zaken
Afwezigheid juf Petra
Juf Petra is wegens ziekte afwezig. Haar werkzaamheden als onderwijsassistent in met name de
groepen 1-2 op de Vitruviusweg zullen worden overgenomen door meneer Jessy Maas. Voor een
aantal ouders een bekend gezicht. Meneer Jessy is namelijk ook werkzaam bij onze Spilpartner
Dikkie&Dik in de bso. Een mooie samenwerking, want hierdoor is het mogelijk om ook voor een
afwezige onderwijsassistent vervanging te kunnen regelen. Verderop in dit Korenaarbulletin stelt
meneer Jessy Maas zich aan u voor.
Afwezigheid juf Sandra en vervanging
Juf Sandra wordt geopereerd en zal daardoor minimaal 4 weken afwezig zijn in groep E4/5.
Om de vervanging goed te kunnen regelen zal juf Caroline tijdens de afwezigheid van juf Sandra
aanwezig zijn in de groep van maandag t/m woensdag.
Op donderdag en vrijdag zal juf Marieke van Amelsfort in groep E4/5 werkzaam zijn. Waarbij zij in
de ochtenden de leerkracht is voor de kinderen van groep 4.
Juf Marieke kent onze school al, zij is al een aantal weken als vervangster werkzaam op onze
school in groep V1-2b.
Begeleiding kinderen door juf Caroline Noorlander
In de periode dat juf Sandra afwezig is zal de taalbegeleiding van kinderen door juf Caroline
Noorlander plaats vinden op donderdag.
Afwezigheid juf Stefanie
Tijdens de afwezigheid van juf Stefanie zal juf Marieke haar werkzaamheden blijven vervangen.
Werkervaringsplaats
Afgelopen week hebben we een prettig gesprek gehad met Wills Vendrig en haar begeleidster.
Dit om te verkennen of wij een werkervaringsplaats kunnen bieden.
Wills Vendrig zal vanaf 31 oktober 2016 als ondersteuner administratie 2 dagdelen werkzaam zijn
op onze school. Dit op maandag en donderdag. Zij zal starten op locatie Elegaststraat. Verderop in
dit Korenaarbulletin stelt juf Wills Vendrig zich aan u voor.
Even voorstellen Jessy
Graag stel ik mijzelf even voor. Mijn naam is Jessy Maas, ik ben 23 jaar oud en kom uit Eindhoven.
Ik ben een positief, sociaal persoon die houdt van aanpakken en weet van doorzetten. Ik sta open
voor nieuwe uitdagingen en wil mezelf zo goed mogelijk ontwikkelen. Ik heb goede
communicatieve vaardigheden die ik makkelijk aan kan passen op het niveau van een kind
Ik ben pedagogisch medewerker bij kinderopvang Dikkie en Dik. Ook heb ik de diploma’s voor
onderwijsassistent. Afgelopen schooljaar ben ik werkzaam geweest als onderwijsassistent en als
pedagogisch medewerker op locatie de Driestam. Juist de afwisseling van het onderwijs naar de
opvang spreekt mij erg aan. Ik ben erg gelukkig dat ik nu weer in het onderwijs terecht kom. Vanaf
31 oktober kom ik het team versterken. Ik ben voornamelijk werkzaam in de kleutergroepen. Ik kijk
hier met veel plezier naar uit. Tot dan!
Een fijne herfstvakantie allemaal!
Jessy Maas
Voorstellen Marieke
Mijn naam is Marieke van Amelsfort, ik ben 36 jaar en ik woon in Tilburg. Sinds een paar weken
vervang ik met veel plezier op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1/2 dus misschien ben je
me al wel ergens tegengekomen. Na de herfstvakantie ga ik op
donderdag en vrijdag een tijdje vervangen in groep 4/5. In mijn vrije tijd
ga ik graag zwemmen en wandelen. Ik hou van uit eten gaan en lekker
bijkletsen met vriendinnen. Ook lees ik graag een boek en ben ik veel
bezig met allerlei creatieve dingen. Binnenkort begint het
carnavalsseizoen weer en ik ben dan ook druk bezig met de
voorbereidingen.

Even voorstellen Wills
Ik ben Wills Vendrig, 27 jaar en ik kom basisschool de Korenaar helpen in de administratie en dat
vind ik erg leuk om te doen.
Ik heb de volgende opleidingen behaald: VMBO Theoretisch,
Secretarieel Medewerker en Receptioniste/Telefoniste. Sinds 2004 is
mijn grote hobby het Koningshuis.
Sinds 2006 heb ik een eigen website http://www.koningsfan.dse.nl en
sinds oktober 2015 is deze officieel erkend als Nederlands Digitaal
Erfgoed door de Koninklijke Bibliotheek, de Nationale Bibliotheek van
Nederland en wordt daar digitaal opgeslagen voor toekomstige
onderzoekers.
Ik ben licht slechthorend aan beide oren vanaf mijn geboorte, toen ik 6 jaar was is dit pas ontdekt.
Sinds 18 juni 2016 ben ik officieel Secretaris van SH-Jong, http://www.shjong.nl/
SH-Jong is de organisatie van en voor slechthorende jongeren van 12 t/m 30 jaar in Nederland.
Ik ga twee dagdelen werken vanaf 31 oktober, misschien tot ziens.

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

