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Nieuwsbrief van vrijdag 18 september 2020          nummer: 1 
 

‘t Korenpraatje 
Basisschool De Korenaar 
Rector Heuvelsstraat 4   5704 AN   Helmond   0492-511604 

 
 

 

 

Van de directie 

 
Afspraken onderwijs op afstand groep 3 t/m 8  
vanaf maandag 21-09-2020  
  
Heeft uw zoon of dochter klachten, zoals vermeld in het in het protocol 
(neusverkouden, hoesten, koorts), dan vragen we u om uw zoon/dochter 
thuis te houden en contact op te nemen met de huisarts.  
  
Als uw kind voor de 3e dag op rij afwezig is gaat het onderwijs op afstand in.  
  
Dit houdt het volgende in:  

• Uw kind is van 8.30 tot 12.30 uur beschikbaar voor instructies van 
de leerkracht via Hangouts.  
• De leerkracht belt de leerling via Hangouts als de instructie in de klas 
begint. Zo kan de leerling de instructie mee volgen.   
• Na de instructie gaat de leerling thuis zelfstandig de verwerking 
maken.   
• Bij een volgend instructie moment van een ander vak, belt de 
leerkracht weer via Hangouts.  

  
Mocht u niet de beschikking hebben over een device waar uw kind op kan 
werken, dan kunt u deze in bruikleen krijgen van school. Daarvoor 
ondertekend u een bruikleenovereenkomst. U kunt daarover contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind.  
  
Ook eventuele werkboekjes die nodig zijn voor de verwerking zijn op te 
halen bij de leerkracht.  
  
Om in te loggen bij Hangouts worden de inloggegevens van het kind 
gebruikt. Deze zijn op te vragen bij de leerkracht.  
Instructies over het inloggen op de verschillende devices treft u in de 
bijlage.  

 

  

 

 

 
 
21 t/m 25 september 2020 
Week van het Pesten 
 
21 september 2020 
Stemmen Kinderraad 
 
22 september 2020 
Training mediatoren 
 
24 september 2020 
Uitslag stemmen Kinderraad 
 
30 september 2020 
Start Kinderboekenweek 
 
16 oktober 2020 
Korenpraatje_2 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke mededeling 

 

Vergaderdag  

28 september 2020 

Alle kinderen vrij! 

 

Herfstvakantie 

19 t/m 23 oktober 2020 

Alle kinderen vrij! 
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Zieke leerkrachten 

Op het moment dat leerkrachten ziek zijn zullen wij er alles aan doen om dit intern op te vangen.  
De realiteit is echter dat dit niet altijd mogelijk is. Los van de Corona hadden we al te maken met een 
lerarentekort. Op het moment dat de leerkracht van uw kind ziek is, zullen we u dit via mail laten weten. In dit 
bericht zullen we ook vermelden wie de groep zal overnemen.   

 

Mocht er, door meerdere zieken, niemand beschikbaar zijn dan zullen we genoodzaakt zijn om u te vragen uw 
zoon/dochter een dagje thuis te houden. Dit zullen we dan tijdig met uw communiceren. Mocht er op dat moment 
een opvang probleem ontstaan dan kunt u op tijd contact met ons opnemen en dan zoeken we samen naar een 
oplossing.   
 
Wij hopen op uw begrip.   
  
   

 Belangrijke data 
 

Bevrijdingsfeest en onthulling bevrijdingsmonument Brouwhuis op 24 september 2020 

 
Op donderdag 24 september houden we, net als vorig jaar, een bevrijdingsfeest op het 
Louis Donkersplein. Dat doen we weer aan het begin van de avond, zodat kinderen en 
volwassenen er ook echt bij kunnen zijn. Dat zullen we op basis van gemeentelijke regels 
Corona-veilig doen, dus steeds op 1,5 m afstand van elkaar, op aangegeven plekken en met 
weinig geloop. Het programma ziet er als volgt uit: 
 
18.30 - 18.40  Welkomstmuziek Mars Arromanches 
18.40 - 18.45  Welkom, door Ben Vogel 
18.45 - 18.50 Onthulling Bevrijdingsmonument Brouwhuis door wethouder A. Maas 
18.50 - 19.00 Speech door wethouder A. Maas 
19.00 - 19.05  Kranslegging met 1 minuut stilte 
19.05 - 19.10  Wilhelmus 
19.10 - 19.20  Ontbranden vredesvuur, door wethouder A. Maas en aanwezige kinderen  
19.20 - 19.30  Melodie Vera Lynn Forever 
19.30 - 19.35  Afsluiting  
 
Het bevrijdingsmonument, ZUIL VAN VRIJHEID EN VREDE, is gereed en zal beplakt zijn met 
de bijdragen van de kinderen van de vier basisscholen in Brouwhuis, o.a. de beste 
bijdragen die zij vorig jaar bij de viering van 75 jaar bevrijding hebben aangeleverd.  
 
Ben Vogel, voorzitter Wijkraad Brouwhuis 

 

---------- 
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Week tegen pesten (21 t/m 25 september)  

Maandag 21 september start  de week tegen het pesten.  

Dit jaar is het thema: Samen aan zet!  Samen willen we er voor zorgen dat de school een veilige omgeving is voor 
onze kinderen. Daarom wordt er in de week tegen het pesten nog meer aandacht besteed aan hoe we met elkaar 
omgaan in de groep en in de school. 

In de klassen doen de leerkrachten allerlei activiteiten die te maken hebben met dit onderwerp. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: week tegen het pesten 2020. 

 

---------- 

 

Beste ouders en kinderen, 

Vanaf maandag 31 augustus is de Bibliotheek op School “de BoS” weer 

gedeeltelijk geopend. De kinderen kunnen dan, volgens rooster, met hun juf 

onder schooltijd boeken uitzoeken voor  gebruik in de klas. 

Omdat wij ouder-kind contacten binnen school nog zoveel mogelijk moeten 

beperken, lenen wij nog geen boeken uit voor thuis gebruik. Zodra hierin 

verandering komt laat ik het u weten. 

Met vriendelijke groet, juf Tilly 

 

Overige nieuwtjes  

Zit je ergens mee?  bel 14 0492         

Wie zijn wij?  
Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezinnen namens alle gezins- en jongerencoaches 
van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy 
Bergman, Karlien de Hont en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en jongerencoaches binnen de gemeente 
Helmond.  

Wat doen we? 
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag van kinderen en jeugdigen in de 
leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, regels in huis, het 
leren van nieuwe vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, de communicatie in het gezin, zelfstandig 
wonen voor jongeren etc.  

Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld 
over gezondheid, geldproblemen, mantelzorg, problemen rondom een scheiding en ga zo maar door. 
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Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te krijgen of om de juiste zorg en 
ondersteuning te krijgen, bel dan gerust! Mochten wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan zorgen wij 
ervoor dat deze bij de juiste persoon komt of wijzen wij u de weg.  

Contactgegevens 
14 0492, toets optie 2,  vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur) 
 
Meer informatie?      
www.zo-helmond.nl 

Met vriendelijke groeten, 

     

Nicole Dekker Lies Geurts Wendy Bergman Karlien de Hont Lenneke Roks 

 

--------- 

 
Jibb+ bij uw kind op school 
 
Ook dit schooljaar is Jibb+ weer actief op de school van uw kind. Wij zorgen voor een  
gaaf sport- en beweegaanbod en zijn betrokken bij de voedingseducatie. Jibb+ staat 
voor ‘Bewegen en gezonde voeding voor Jong en Oud’ en werkt samen met alle scholen 
in Helmond. Op school komt een Jibb+´er één keer per week de gymles verzorgen voor 
groep 1 t/m 8.  
Daarnaast organiseren wij i.s.m. sportaanbieders, na schooltijd, in de wijk en in vakanties sport- en 
beweegactiviteiten om kennis te maken met nieuwe sporten. Daarnaast zijn er speciale beweegprogramma’s ter 
bevordering van de gezondheid (bewegen met overgewicht) en motoriek (Jibb+ extra). 
  
Vanaf 7 september worden de kleurrijke Sjors Sportief boekjes weer verspreid met naschools cultuur- en 
sportaanbod in Helmond. Kinderen kunnen via deze weg op laagdrempelige wijze met diverse vormen van sport en cultuur uit 

Helmond in aanraking komen, zonder direct lid te hoeven worden. Op maandag 21 september om 09.00 uur starten de 
inschrijvingen online op www.sportencultuurhelmond.nl.  
 
Op zondag 20 september organiseren wij voor de 5e keer de Dag van de Sportclub voor alle sportaanbieders die 
hun ‘deuren’ open zetten. Iedereen kan zelfstandig of met het hele gezin naar verschillende sportaanbieders toe 
om kennis te maken met diverse sporten. De plattegrond met mogelijkheden ontvangen de kinderen via de 
school.  
 
 
 

http://www.sportencultuurhelmond.nl/
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Overige Informatie over activiteiten na school, in de wijk of in vakanties die 
Jibb+ worden georganiseerd, worden via school verspreidt door middel 
van stukjes voor nieuwsbrieven of door middel van flyers. Kijk voor het 
actuele aanbod op www.jibbplus.nl / www.sportencultuurhelmond.nl of 
volg ons Facebook, Instagram en Twitter.  

De Jibb+’er bij uw kind op school is:  

Ruud Lange, 
Buurtsportcoach Jibb+, ruudlange@jibbplus.nl 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

In de buurt 

Even een reminder:  

1. Honden mogen niet op 

de speelplaats 

 
 

2. Parkeren voor de school 

(op het gras) is alleen 

voor personeelsleden 

 

3. Niet fietsen op het 

schoolplein  

       

 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.sportencultuurhelmond.nl/


doen

wij

mee!

21 t/m 25 september 2020samen aan zet

In de Week Tegen Pesten zetten we samen 
stappen naar een fijne en veilige school.

www.weektegenpesten.com



GezinspraatjeGezinspraatje
Deze week heeft uw kind het Sjorsboekje mee naar huis 
gekregen! Het staat vol leuke kennismakingsactiviteiten 

van diverse (sport)aanbieders uit de gemeente. Uw kind 
mag onbeperkt deelnemen aan verschillende activiteiten.         

Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven 
worden ontdekt uw kind nieuwe 

activiteiten en wordt er
een nieuw talent geprikkeld.

VEEL PLEZIER MET HET DOORBLADEREN VAN HET BOEKJE! 
DAT IS AL EEN LEUKE ACTIVITEIT OP ZICHZELF!

Blader samen door het leuke boekje!
Blader door het boekje en ontdek het gevarieerde, sportieve en culturele aanbod! 
U zult ontdekken dat onze gemeente meer te bieden heeft dan u zult denken.

Inschrijven altijd via de website 
www.sportencultuurhelmond.nl of download de app!  
Ga naar de website van Sjors Sportief & Sjors Creatief en schrijf uw kind zeer 
eenvoudig in voor de gekozen activiteiten. Noteer de data en tijden in uw agenda, 
zodat het niet wordt vergeten. De aanbieder houdt altijd rekening met de komst 
van uw kind.

Goed bewaren!
Het Sjorsboekje is een bewaargids voor het resterende schooljaar! Er worden het 
hele schooljaar leuke activiteiten aangeboden.

Website 

Sjorsboekjes

Ontdek je talent!



Handleiding inloggen chromebook en gebruik classroom (leerlingen) 

 

Als je je chromebook aanzet, klik je op inloggen met ander account.  

 

Vul je gsuite mailadres in (papa en mama hebben dit ontvangen via de mail.) 

 

Klik op volgende en vul je wachtwoord in ( dit is hetzelfde wachtwoord dat je gebruikt bij Snappet). 

 

Klik op volgende. 

 

Nu ben je ingelogd op je chromebook.  

 

Klik op de gekleurde G rechts bovenin het scherm, dan komt er een uitrol-menu en klik je op 

classroom. 

Je ziet een scherm verschijnen van Google Classroom en je ziet je naam en mailadres staan.  

Klopt dit, klik dan op doorgaan.  

Kies: ik ben een leerling 

Klik op: deelnemen aan de groep die in beeld verschijnt. 

Dan zie je een bericht van de juf of meester verschijnen. 

Als je een volgende keer inlogt, hoef je alleen nog maar op je klas te klikken.  

Lesgroepreactie: 

Je kunt op een bericht van de juf/meester reageren door onder het bericht te klikken op lesgroep 

reactie toevoegen. Iedereen van je klas kan dit bericht zien. Dat is handig, want als iemand anders de 

vraag al heeft gesteld, hoef jij dat niet meer te doen. 

 

Let op: dit is geen chat en er mag alleen gereageerd worden op een vraag van de juf / meester. 

Houd je je niet aan de regels, zal de juf/meester telefonisch contact opnemen met je ouders. 

Elke werkdag is de juf/meester tussen 10.00u en 14.00u bereikbaar voor vragen.  

Je kunt ook zelf een berichtje plaatsen door te klikken op: deel iets met je lesgroep. Maar dat gaan 

wij niet doen.  

 

 

 



Als je klikt op de streepjes links bovenaan op de pagina, zie je een menu en klik je op: agenda.  

Dan kun je per dag zien welk huiswerk je moet maken.  

Voorbeeld:  

Bovenin kun je met de pijltjes van week wisselen en op de dag zie je blokjes met de verschillende 

vakken. Klik je op zo’n blok dan zie je wat je moet doen.  

Privereactie: 

Als je in je agenda klikt op een vak (bijvoorbeeld rekenen) dan zie je wat je moet doen en 

daaronder kun je een lesgroepreactie geven (let op, dit is zichtbaar voor iedereen) en de 

juf/meester kan daar dan op reageren. Stuur je liever een privereactie die alleen je juf/meester 

ziet, klik dan rechts op privereactie toevoegen. Blijf in hetzelfde scherm. 

Heb je de opdracht helemaal af, klik dan op markeren als klaar. De juf/meester krijgt dan een 

bericht dat je opdrachten af zijn en gaat dan bekijken hoe jij de opdrachten gemaakt hebt.  

Via een privebericht kan de juf/meester je tops en tips geven als dat nodig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handleiding inloggen PC / tablet / laptop / andere devices 

 

Ga naar google 
 
Toets in: Cloudwise en kies Login to Cloudwise 

klik op: leerling 

Klik de foto van je school aan (De Korenaar) 

Klik op de groep waar je in zit (voorbeeld 3a) 

Toets je gsuite mailadres in (je ouders hebben hier een mail over ontvangen) en 

klik op volgende.  

Toets je wachtwoord in en klik op volgende.  

Klik op de gekleurde G rechts bovenin het scherm, dan komt er een uitrol-menu 
en klik je op classroom. Of kies rechtstreeks de “tegel” Classroom. 
Je ziet een scherm verschijnen van Google Classroom en je ziet je naam en 
mailadres staan.   
Klopt dit, klik dan op doorgaan.   
 
Kies: ik ben een leerling  
 
Klik op: deelnemen aan de groep die in beeld verschijnt.  
Dan zie je een bericht van de juf of meester verschijnen.  
Als je een volgende keer inlogt, hoef je alleen nog maar op je klas te klikken.   
 
Lesgroepreactie:  
Je kunt op een bericht van de juf/meester reageren door onder het bericht te 
klikken op lesgroep reactie toevoegen. Iedereen van je klas kan dit bericht zien. 
Dat is handig, want als iemand anders de vraag al heeft gesteld, hoef jij dat niet 
meer te doen.  
  
Let op: dit is geen chat en er mag alleen gereageerd worden op een vraag van 
de juf / meester.  
Houd je je niet aan de regels, zal de juf/meester telefonisch 
contact opnemen met je ouders.  
Elke werkdag is de juf/meester tussen 10.00u en 14.00u bereikbaar voor 
vragen.   

https://cloudwise-portal.appspot.com/
https://cloudwise-portal.appspot.com/


Je kunt ook zelf een berichtje plaatsen door te klikken op: deel iets met je 
lesgroep. Maar dat gaan wij niet doen.   
  
Als je klikt op de streepjes links bovenaan op de pagina, zie je een menu en klik 
je op: agenda.   
Dan kun je per dag zien welk huiswerk je moet maken.   
 
Voorbeeld:   
Bovenin kun je met de pijltjes van week wisselen en op de dag zie je blokjes 
met de verschillende vakken. Klik je op zo’n blok dan zie je wat je moet 
doen.   
 
Privereactie:  
Als je in je agenda klikt op een vak (bijvoorbeeld rekenen) dan zie je wat je 
moet doen en daaronder kun je een lesgroepreactie geven (let op, dit is 
zichtbaar voor iedereen) en de juf/meester kan daar dan op reageren. Stuur 
je liever een privereactie die alleen je juf/meester ziet, klik dan rechts 
op privereactie toevoegen. Blijf in hetzelfde scherm.  
Heb je de opdracht helemaal af, klik dan op markeren als klaar. De 
juf/meester krijgt dan een bericht dat je opdrachten af zijn en gaat dan 
bekijken hoe jij de opdrachten gemaakt hebt.   
Via een privebericht kan de juf/meester je tops en tips geven als dat nodig 
is.   
 

 

 


