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Nieuwsbrief van vrijdag 20 november 2020         nummer: 3 
 

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

 
 

 

 

Van de directie 
 

Sinterklaas is samen met zijn Pieten weer in het land. Hij heeft ons 
ondanks Corona toch weten te bereiken. Dankzij ons oudercomité is 
onze school heel mooi versierd en kunnen wij uitkijken naar een 
leuke Sintviering op 4 december.  

Op schoolniveau zijn we op dit moment druk met het verder 

implementeren van De Vreedzame School. Hoe ga je met elkaar om? 

Wat doe je als iemand iets doet wat niet fijn is? Hoe kun je de ander 

helpen? Ook zijn we trots op onze mediatoren die in de 

ochtendpauze onze leerlingen leren hoe ze problemen kunnen 

oplossen. Samen leren…..van en met elkaar. 

Daarnaast hebben we ervoor gekozen om in de middagpauze naast 

de overblijfjuffen ook met 2 leerkrachten te surveilleren i.p.v. met 1 

leerkracht. Dit heeft geleid tot een afname in ruzies en conflicten.  

Door alle dingen die we doen zouden we haast vergeten dat we ook 

nog te maken hebben met het Coronavirus. Als team willen wij u 

bedanken voor uw steun en begrip in de afgelopen weken. We 

proberen bij afwezigheid van leerkrachten iedere keer te zoeken 

naar mogelijke oplossingen. Dit lukt ons de ene keer beter dan de 

andere keer. Het is heel fijn om te merken en te voelen dat we op 

uw steun en begrip mogen rekenen.  

 

 

 

 
Vrijdag 4 december 2020 

Sinterklaasviering 
 

 
 

Donderdag 17 december 2020 

 
 

’t Korenpraatje nr. 4 
 

Belangrijke mededeling 

Vrijdag 27 november 2020 
Vergaderdag 2 

Alle kinderen zijn vrij! 
 

 
 

Vrijdag 18 december t/m 
zondag 1 januari 2021 
Alle kinderen zijn vrij! 
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Overige nieuwtjes  

 

Wordt lid van De Korenaar Kings en doen mee met de Christmas cup op Chesskid!  

Dit is de mogelijkheid voor beginnende schakers om mee te doen. Je krijgt speciaal voor dit 
online toernooi een gratis account. Je kunt dan dagelijks spelen in de week van 7 tot 11 
december tussen 14.30 uur tot 15.30 uur. Met mogelijk een finale op 16 december. 
 
Oproep voor alle kinderen op de korenaar om mee te doen. Je hoeft geen goede schaker 
te zijn. Kun je (een beetje) schaken en lijkt het je vooral leuk? Meld je dan aan bij de 
contactpersoon van de schoolschaakteam: Rudy Leenen (rudy@leenen.nl) en je krijgt de 
inloggegevens toegestuurd.  
 
Kijk ook op https://www.facebook.com/korenaarkings  

Met vriendelijke groet, 
Rudy Leenen (Contactpersoon schoolschaak namens  
de Korenaar Helmond)  
 

 

 

mailto:rudy@leenen.nl
https://www.facebook.com/korenaarkings
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Beste voetballers en voetbalsters,  
  
Er komt een vette voetbalactiviteit aan!  
Helaas kunnen we het door de maatregelen niet organiseren zoals we 
gewend zijn, maar we gaan een vet event neerzetten voor onze 
(zaal)voetballiefhebbers! 
Het wordt een 2vs2 event, voor zowel jongens als meiden! We 
hebben de doelgroepen wel aan moeten passen, die ook goed 
aansluit bij deze stijl van voetballen en past binnen tijden van de zaal. 
Gecombineerd met de maatregelen die gelden, zijn we tot de 
volgende doelgroepen en tijden gekomen. 
  
De volgende doelgroepen kunnen zich inschrijven: 
(let op, de opening van het inschrijven is verplaatst van maandag 16 
november naar vrijdag 20 november!) 
10-11 jaar // 09.30-12.00 
12-13 jaar // 09.30-12.00 
14-15 jaar // 13.00-15.30 
16-17 jaar // 13.00-15.30 
  
Jongens spelen op dinsdag 29-12-2020 
Meiden spelen op woensdag 30-12-2020 
  
Wat is belangrijk? 
- Je mag inschrijven met maximaal 2 speelsters/spelers 
- Elk team moet verplicht een leider of leidster hebben 
- De team die spelen, blijven in de zaal waar de velden liggen 
- De tribune en kleedlokalen zijn dicht 
- Teams krijgen vaste plekken aangewezen wanneer ze niet spelen 
- Coaches krijgen vast plekken aangewezen van waar ze mogen 
coachen 
- Er is geen publiek toegestaan 
  
Meer exacte informatie en protocollen om ons evenement corona 
proof te houden ontvangen de deelnemers na het aanmelden. 
  
LET OP: we kunnen dus helaas veel minder teams/deelnemers kwijt 
dan we gewend zijn, dus zorg dat je snel inschrijft als je met jouw 
team mee wil doen. 
Inschrijven kan vanaf vrijdag 20 november via: 
www.jibbplus.nl/zaalvoetbal-2020/ 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

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  

       

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jibbplus.nl%2Fzaalvoetbal-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR1z-GTFgInKcXKGdivu1K3PdDhEwtr11MZ83Fnct2yGAj4hpWldavu2enY&h=AT3jJ-vsrMNTtnM7ay1zb0z5Kkt65G7w1RW06688yVg7u8cDEqR97b6ijCgVi-NWgeqQRPValzKppzUw_-NtNSHdg1tkWjNdbYEajC1-XJw8DB4nF5fqATTs2WN2lQPD4fCi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10z13LUgGTIRxwgLoN0y5mkRHXuVQDaLHutp-lDIeXVsxmBiCzJYlwODl3Bgjl_7kV1sw3M6eL2K0BQQR4kPI6wX9rh8BZtGywZxkzFR8edLlF9tut_achI4nRQVNyDbjFbWRj4Nz5dxra47voVezCvA

