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Nieuwsbrief van vrijdag 16 oktober 2020        nummer: 2 
 

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

 
 

 

 

Van de directie 

De leerlingen van groep 3 en 4 komen, na de herfstvakantie, voortaan 

zelfstandig naar binnen en worden niet meer door de juf buiten opgehaald.  

 

Uit de groepen  

Op woensdag 30 september zijn wij op onze school de 

Kinderboekenweek 

gestart met een voorlees carrousel. 

Iedere leerkracht ging in een “andere” 
klas voorlezen, toch leuk om je oude juf 
weer eens terug te zien of misschien de juf die je later nog ooit zult 
krijgen.  

Op 5 & 6 september was juf Mariette (van de bibliotheek in het 
centrum) op onze school aanwezig om in iedere klas een activiteit te 
verzorgen m.b.t. lezen. Ook mocht zij aan iedere klas boeken 
overhandigen die wij hadden aangeschaft om de klassenboekenkast 
aan te vullen.  

Verder is er in alle klassen op verschillende manieren aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek en is er vooral extra veel 
voorgelezen, gezellig en zinvol! 

 

 

 

 
26 oktober 2020 
GEEN luizencontrole 
 
6 november 2020 
Nationaal Schoolontbijt 
 
Week van de Mediawijsheid 
 
9 november 2020  
Voortgangsgesprekken 
 
20 november 2020 
‘t Korenpraatje 
 
 
 
 
 

Belangrijke mededeling 

 

Herfstvakantie 

19 t/m 23 oktober 2020 
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Voor de groepen 6/7, 7/8 & 8 was de voorleeswedstrijd 
natuurlijk erg spannend. In iedere groep waren voorrondes 
gehouden en zo hadden we drie deelnemers voor de grote 
finale van de voorleeswedstrijd op onze school, te weten; 
Sophie, Indy en Guusje.  

Ze hadden alle drie een leuk boek uitgekozen en de tekst 
goed voorbereid. Voor de jury –bestaande uit juf Mariette, juf Angeline, Diana en juf Tilly- was het dan 
ook erg moeilijk om een winnaar te kiezen, maar uiteindelijk bleek Guusje de winnaar! 

Alle drie de deelnemers: “Hartelijk bedankt voor jullie inzet en Guusje PROFICIAT 

Leescoördinator juf Tilly 
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Overige nieuwtjes  

 

Luizencontrole 
Aan het begin van het schooljaar is er op school nog een luizencontrole 
geweest. De ouders die deze controle uitoefenen hebben dit met 
mondkapjes en handschoenen gedaan. 

Na de herfstvakantie willen wij de controle niet door laten gaan. Gezien de aangescherpte maatregelen 
omtrent Covid-19 lijkt het ons niet verstandig om extra contactmomenten te laten ontstaan door de 
luizencontrole. 

Wij vragen u dan ook met nadruk om zelf regelmatig op hoofdluis te controleren. Er zijn verschillende 
sites en filmpjes waar uitleg gegeven wordt over hoofdluis. 

Mocht uw kind luizen of neten hebben dan horen wij dit graag via mail of met een telefoontje. 

Ook met vragen over dit onderwerp kunt u bij ons terecht. 

https://www.rivm.nl/hoofdluis 
https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ  

Fé Baljet, luizencontrolecoördinator  

 

----------- 

 

Bericht uit de gymzaal 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Gelukkig kunnen we sinds het begin van het schooljaar weer 
gebruik maken van onze fijne gymzaal in Gemeenschapshuis de 
Loop. Na een lange tijd buiten gegymd te hebben, kunnen we 
onze sportkleding en binnenschoenen eindelijk weer aan. 
Echter valt met steeds vaker op dat kinderen last hebben van voet-, enkel- en knieklachten. Bij inspectie van de 
schoenen tref ik geregeld slecht schoeisel aan. 
Hierbij te denken aan gladde zolen, kapotte klittenband/veters, te grote of te kleine schoenen, weinig/geen 
ondersteuning aan de enkel, enz. Ik begrijp dat kinderen snel uit hun schoenen groeien en dat daarom niet altijd 
voor dure schoenen gekozen wordt.  

Toch wil ik jullie attenderen op het belang van goede schoenen. Regelmatig zie ik kinderen over de vloer 
‘schaatsen’ door o.a. gladheid van de schoenen, met alle gevolgen van dien. 
Ik verzoek jullie om thuis even de schoenen met uw kind te checken op bovenstaande punten zodat we hopelijk 
meer klachten en blessures kunnen voorkomen. 

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ
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Daarnaast wil ik ook het stukje sieraden opnieuw onder de aandacht 
brengen. Gelukkig zie ik veel kinderen de gymzaal binnenlopen met 
afgeplakte oorbellen en kettingen die af gedaan zijn.  

Helaas is dit nog niet bij elk kind de standaard, wat lelijke en onnodige 
verwondingen kan opleveren. Denk aan stoeivormen waarbij oorbellen in 
shirts blijven hangen, tikspellen waarbij een kind in een armband blijft 
hangen en dergelijke. 
Dit zijn ongelukken die we kunnen voorkomen als alle sieraden afgeplakt 
of afgedaan zijn. Hier vallen ook de net nieuw geschoten knopjes onder. 
Probeer op gymdagen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 
 
Bedankt voor jullie medewerking. 
 
Met sportieve groet, 
Meester Ruud 

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

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  

       

 



YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen 
zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online 
plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als 
ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet 
meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan 
toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je 
daarin?

WANNEER:  maandag 2 november
 van 20.00 - 21.15 uur

VOOR WIE:    ouders met een kind in groep  
6, 7 of 8 van de basisschool

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, 
specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd & Media, ons 
mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt 
een goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze 
ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn 
tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de 
uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de 
whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je 
daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?

AANMELDEN VIA WWW.GGDBZO.NL

‘HOEZO, GEEN WIFI?!’  
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN 

WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET

https://www.ggdbzo.nl/Paginas/Default.aspx

