Nr. 8  dinsdag 8 november

Belangrijke data




Donderdag 10 november: Dag van Respect
Vrijdag 11 november: Roostervrije dag groep 1-2, alle kleuters vrij
Maandag 14 november: Start voorleeswedstrijd groepen 7 en 8

Activiteiten





Dinsdag 8 november: 9.00-10.00 overleg met vrijwilligers pleinwacht continurooster.
Locatie Elegaststraat. Namens school aanwezig Raymond en Berdi.
Dinsdag 8 november: afname NIO groep 8a door externe dienst.
Woensdag 9 november: afname NIO groep 8b door externe dienst.
Vrijdag 11 november: 15.00-16.00 bijeenkomst 2 “Kennismaken met theater” voor
kinderen die zich hebben opgegeven voor deze buitenschoolse bijeenkomsten. Locatie
Vitruviusweg

In de finale van de Lego Education Verhalenwedstrijd!
Tijdens de Kinderboekenweek heeft groep V6B meegedaan aan een verhalenwedstrijd met een
opa in de hoofdrol. Door middel van Lego moesten zij een verhaal afmaken in drie scènes. Dat
deden zij in groepjes van 4 à 5 leerlingen. Vrijdag voor de vakantie mochten 4 leerlingen uit groep
V6B naar de Centrale Bibliotheek in de stad, voor de grote finale. Van de 50 ingezonden verhalen,
behoorde de groep van Bram, Feline, Nora en Veronique tot één van de 8 groepen die uitgenodigd
waren om hun verhaal te komen vertellen. In de jury zaten een medewerkster van de bieb, Anja
Vereijken (schrijfster van het verhaal dat afgemaakt moest worden) en iemand van Lego
Education. De jury was erg onder de indruk. Het verhaal eindigde zodanig, dat het leek of er een
deel 2 zal komen. De winnaar werd basisschool ’t Karregat, maar ook groep V6B wordt binnenkort
verwend. De groep krijgt namelijk het boek “Stoebel & Sara en de geheime opdracht” van Anja
Vereijken cadeau en een gratis workshop van Lego Education! Goed gedaan!!!

Voorleeshalfuurtje
Donderdag 3 november was het eerste voorleeshalfuurtje. Anke Ansems; mediacoach bibliotheek
Eindhoven en contactpersoon voor onze school, las voor uit het boek: Hé, wie zit er op de wc?
Er kwamen heel wat dieren voorbij die allemaal heel nodig naar de wc moesten.
We kijken met een goed gevoel terug op deze eerste bijeenkomst.
Als verrassing ontvingen de aanwezige kinderen aan het eind een boekenlegger waarop stempels
gespaard kunnen worden. Bij 15 stempels ligt er een mooi boek(je) klaar. Kan er nog meer
voorgelezen of zelf gelezen worden. Leesplezier bij het voorleesuurtje en leesplezier thuis.
Het volgende voorleeshalfuurtje is op dinsdag 15 november van 15.00-15.30 uur op de Korenaar
locatie Elegaststraat. BEN JIJ ER DAN OOK?
Zie voor meer informatie de uitnodiging op onze school app. Deze vindt u bij het kopje ‘nieuws’

MR Verkiezing
Beste ouders,
Per 1 januari 2017 treedt onze voorzitter van de MR af. Wij zijn dus dringend op zoek naar een
nieuwe kandidaat, die tevens de rol van voorzitter ambieert. Bent u op zoek naar een leuke
uitdaging binnen onze school. Vindt u het leuk om mee te denken, mee te beslissen en advies te
geven over schools zaken. Meldt u dan nu aan via mr@skpo.nl
Dit kunt u doen t/m vrijdag 2 december a.s.

Voorleesvrijwilligers gezocht
Wij zijn nog op zoek naar voorleesvrijwilligers zodat er een groepje is dat bij toerbeurt voor gaat
lezen. U kunt aangeven of u 1x per twee weken, 1x
per maand, 3x per jaar enz. voor zou willen lezen.
Ook zijn opa’s of oma’s, uw buurvrouw of andere
mensen uit de wijk zijn welkom als
voorleesvrijwilliger. Anke verzorgt in januari 2017 een
voorleesworkshop. Daarna maken we een planning
waarin de voorleesvrijwilligers ingeroosterd worden.
Heeft u interesse om voor te gaan lezen of kent u
iemand die hiervoor geschikt is, laat dit weten aan
Marleen van Marrum
(marleenvanmarrum@woenselnoord.nl) van Bureau
Cement of Berdi de Jonge (directiekorenaar@skpo.nl)

Waar zijn wij als school mee bezig
Alle kinderen veilig naar school en naar huis
Herhaalde malen is aan u als ouder, verzorger gevraagd om NIET te parkeren of in de
auto te wachten op uw kind(eren) in het doodlopende stukje bij de
ingang van de school op de Vitruviusweg.
Daarom nogmaals een vriendelijk én dringend verzoek om WEL te
parkeren of in de auto te wachten op uw kind(eren) op het plein of
een andere plek in de wijk.
Wilt u bovenstaande ook doorgeven aan
opa’s/oma’s of anderen die uw kind(eren) op
komen halen.

Wij rekenen op uw medewerking en begrip.
SAMEN staan wij voor de veiligheid van alle kinderen op onze school.!!

Oproep van Dikkie&Dik vrijwilligers voor ophaalmoment

Week van respect
De komende week van 7 t/m 11 november is de week van respect.
Er is ook een specifieke dag van respect uitgekozen en deze is op donderdag 10 november.
Als Leefstijlschool besteden wij daar uiteraard aandacht aan.
In alle groepen zullen de leerkrachten verschillende activiteiten uitvoeren in deze week. Dit zal
variëren van een groepsgesprek over respect tot lessen over respect die gehaald worden van de
website van week voor respect.

Marokko reis
Juf Berdi en juf Wilma zijn in de herfstvakantie op studiereis geweest naar Marokko. Het was een
indrukwekkende week. De reis verliep via Nador, Al Hoceima en Chefchaouen naar Tanger. Het
toeval wil dat er gezinnen van de Korenaar bij ons in het
vliegtuig zaten op weg naar familie in Nador. We zijn op bezoek
geweest bij openbare basisscholen, een privé basisschool, een
internaat, een kinderopvang (baby, peuter, kleuter) en scholen
voor voortgezet onderwijs. In het internaat kunnen de kinderen
die van ver komen van maandag tot vrijdag overnachten. Er
was duidelijk verschil tussen de privé- en openbare scholen.
Wat opviel was de enorme betrokkenheid van de leerlingen, de
discipline en het respect. We hebben een goede indruk
gekregen van de omgeving waar veel van onze Marokkaanse
kinderen vandaan komen. Naast alle schoolbezoeken hadden
we ook vrije tijd om de stadjes te bezoeken. Het was een hele
ervaring.
Juf Wilma en juf Berdi

Externe activiteiten / informatie
‘Workshop’ haarvlechten
Hoi mama’s, papa’s en verzorgers van kinderen op de Korenaar,
Ik zie steeds vaker dat kinderen een simpele staart hebben en hoor van ouders dat ze graag eens wat
anders zouden willen doen met het haar van hun kinderen.
Dat bracht mij op het idee om een soort van onderlinge workshop te organiseren op een
woensdagmiddag op school. Met uw eigen kind als model.
De volgende dingetjes komen aan bod:
* Vlechten in de breedste zin van het woord
* Invlechten
* Werken met loombandjes
Wil je nieuwe dingen leren ????
Meld je aan via joyce2311@hotmail.com
Dan ga ik een datum plannen.

De Sint komt weer ouderwets met de stoomboot aan op de Kanaaldijk Noord
Op zaterdag 12 november zullen weer vele kinderharten sneller gaan slaan als ze in de verte de boot van
Sinterklaas en zijn Pieten over het Eindhovens Kanaal zien aankomen. Zoals elk jaar beloofd het weer
een heel groot feest te worden. Vanaf 11.30 uur zijn alle kinderen en natuurlijk hun ouders van harte
welkom aan de Kanaaldijk Noord voor de intocht van de Goedheiligman. En zoals het een goede traditie
betaamt, is er een fantastisch programma met Party Piet Pablo samengesteld om de kinderen - en
natuurlijk hun ouders - feestelijk in de stemming te brengen tot de Sint en zijn vrienden met hun boot
aanmeren.
Sinterklaas zal om 13.00 uur vertrekken richting het 18 Septemberplein waar hij op zijn zetel plaatsneemt
om kinderen handjes te schudden en te trakteren. Om een uur of 16.00 zal Sinterklaas afscheid nemen en
na een vermoeiende dag samen met de Pieten rustig naar zijn residentie vertrekken. Het belooft een
mooie dag te worden!

Fruitactie JUMBO Gerretsonlaan. Doet uw kind ook mee?

Ter informatie
Vitalis woonzorg groep, Pieter Eiffhuis, Woonbedrijf en prinsheerlijk buurten:
zorgzaam verbonden met elkaar en de buurt
Voor elkaar, met elkaar werken aan een sterkere sociale cohesie, een optimale leefbaarheid,
nabuurschap en een aangenaam leefklimaat. Tijd, aandacht en talenten inzetten voor jouw buur en buurt.
Dat is waar prinsheerlijk buurten voor staat! En dat doen met toenemend succes sinds april 2014 in de
buurthuiskamer Thuis bij het Pieter Eiffhuis aan het Herodotusplein in Woensel-noord.
Met de donkere herfst- en wintermaanden, de feestmaand december in het vooruitzicht hebben we
gemeend een extra, sterke impuls ter verbetering van de sociale cohesie en promotie voor een
zorgsamenbuurt te moeten geven.
Rondom de grofvuil opruimactie op zaterdag 5 november en de 2 opeenvolgende zondagen zijn – in
de ontmoetingsruimten van het Pieter Eiffhuis – diverse activiteiten gepland.
Het programma is rond!
Activiteiten, die naar onze inschatting, veel buurt- en wijkbewoners aanspreken.
Wij stellen het zeer op prijs u bij een of meerdere activiteiten te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Gerard Kluessjen
vereniging prinsheerlijk buurten
Ps. gratis toegang voor alle vermelde activiteiten!

