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Van de directie 

We zijn de laatste periode voor 

de zomervakantie ingegaan. 

De groepen 1-2 gaan ‘op avon-

tuur met Pluk van de Petteflet’, 

de groepen 3 t/m 8 hebben 

als thema ‘Kom in beweging!’ 

Ik heb in een enkele groep al 

het kamertje van Aagje gezien 

en ook al verschillende kin-

deren een rondje rond de 

school zien rennen, in het ka-

der van het thema bewegen. 

Deze week hebben we kennis 

gemaakt met onze nieuwe 

directeur Kitty ten Napel. In de 

volgende Korenmail zal zij zich 

voorstellen. 

Evenals afgelopen jaar krijgt u 

aan het begin van het school-
jaar weer een schoolkalender 

waarin alle data vermeld 
staan.  

In de MR-vergadering van 15 

mei is het vakantierooster, met 

de overige vrije dagen voor de 

kinderen, goedgekeurd. Hier-

onder vindt u het. 

De MR heeft ook haar goed-

keuring gegeven aan de forma-

tie voor volgend schooljaar, 

d.w.z. de groepen waarmee we 

volgend schooljaar gaan wer-

ken. We kunnen nu verder met 

het invullen van het formatie-

plaatje.  

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

 

Herfstvakantie  20 oktober - 28 oktober    

Kerstvakantie  22 december - 6 januari 

Voorjaarsvakantie  23 februari – 3 maart 

Goede vrijdag en Pasen 19 april – 22 april 

Meivakantie  27 april – 5 mei 

Hemelvaart  30 + 31 mei 

Pinksterweekend  10 juni 

Zomervakantie  20 juli - 1 september 

 

Overige vrije dagen voor de kinderen 

 

Donderdag 20 september groep 1-4 hele dag, groep 5-8 middag 

Donderdag 29 november  groep 1-4 hele dag, groep 5-8 middag 

Vrijdag 21 december middag 

Maandag 4 maart 

Woensdag 20 maart 

Maandag 25 maart 

Donderdag 18 april middag 

Vrijdag 21 juni  

Vrijdag 19 juli 
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Er zijn opnieuw gesprekken 

geweest met de gemeente 

over het parkeren van de au-

to’s dichtbij de ingang van de 

school aan de Staringlaan. 

Steeds weer ontstaan er ge-

vaarlijke situaties, vooral voor 

kinderen en ouders die op de 

fiets zijn. De wijkagent en ook 

de gemeente herkent het pro-

bleem en heeft een oplossing 

daarvoor. We hopen dat deze 

oplossing snel gerealiseerd is. 

Van de directie (vervolg) 

In deze periode staan er nog 

veel dingen op de agenda, 

zoals de citotoetsen, de 

schoolfotograaf, de avondvier-

daagse, een teamuitje, de 

evaluatievergadering, het kij-

ken in de nieuwe groep, het 

pleinfeest en last but not least, 

het afscheid van groep 8. De 

kinderen van groep 8 zijn in-

middels begonnen met het 

instuderen van de musical die 

zij op dinsdag 10 juli aan de 

ouders en anderen laten zien.  

Kennis maken op school 

Deze maand was het zover! 

Een aantal ‘3+ -ers’ hebben 

een kijkje genomen bij de in-

stroomgroep van juf Ineke. 

Deze nieuwe ontwikkeling in 

de samenwerking met Pcbo De 

Korenaar heeft als doel om de 

kinderen van Kinderopvang 

Snoopy, die binnenkort naar 

school gaan, op een laagdrem-

pelige manier kennis te laten 

maken met het basisonder-

wijs.  

 

Tijdens het spelen en werken 

gingen de peuters op ontdek-

king in de klas en voelden zij 

zich al heel snel thuis. We zijn 

van start gegaan met een 

maandelijkse kennismaking. 

  

Tot de volgende keer! 
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Kom in beweging in groep 4A 

Het laatste thema van dit 

schooljaar is ‘Kom in bewe-

ging’. Het thema gaat over 

sport en spel. We gaan van 

alles leren over verschillende 

sporten en spellen. De eerste 

week van een nieuw thema 

beginnen we altijd met startac-

tiviteiten.  Hieronder vertellen 

wij iets over de startactiviteiten 

van deze week.   

 

Onderzoekje naar sport in de 

klas  

De eerste startactiviteit die wij 

gedaan hebben, is een onder-

zoekje naar het sporten in 

onze klas. 

Sportmateriaal   

In onze klas zitten dus veel 

kinderen op een sport. Ieder-

een die dat wilde, mocht iets 

van zijn/haar sport meene-

men. Eerst mochten we zelf 

allemaal één voorwerp pakken 

van de tafel. We keken of het 

voorwerp hard of zacht was, of 

het ergens naar rook, van wel-

ke sport het zou zijn, wat je 

ermee kan doen en of we er 

nog dingen over wilden weten. 

Daarna mocht je met degene 

naast je er even over praten. 

Toen mochten we nog een 

nieuw voorwerp kiezen. Na 

drie rondes hebben we met de 

hele klas naar de voorwerpen 

gekeken. Degene die het had 

meegenomen, mocht de vra-

gen van de andere kinderen 

beantwoorden en er nog iets 

over vertellen.  
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Kom in beweging in groep 4A (vervolg) 

Vragenwand  

Tijdens het uitvoeren van de 

startactiviteiten bedenken we 

allemaal vragen. Hier maken 

we een vragenwand van. We 

proberen tijdens het thema 

antwoorden te vinden op onze 

vragen.  

Toen we aan het praten over 

waarom sporten goed is, kwam 

de opmerking dat jongens 

meer zweten dan meisjes. 

Maar is dit eigenlijk wel zo? 

We hebben dit direct getest. 

We hebben vier minuten hard-

gelopen en toen gekeken of de 

jongens of de meiden meer 

aan het zweten waren. Na de 

vier minuten was er nog maar 

weinig zweet te zien. Toch 

waren de hoofden van de jon-

gens wat roder dan die van de 

meiden. Alleen de jongens 

vonden dat ze harder gerend 

hadden. Daar waren de mei-

den het natuurlijk niet mee 

eens. We kwamen dus tot de 

conclusie dat wanneer je har-

der rent, je ook meer zweet. 

Het onderzoek is nog niet 

klaar. Want hebben de jon-

gens wel harder gerend dan 

meiden?  
 

 

Nieuws uit groep 8A 

We zijn weer door! 

We zijn weer door naar de 

volgende ronde met school-

voetbal. Op 9 mei moesten we 

naar Deventer bij sportclub 

Deventer. Uiteindelijk werden 

we 1e van onze poule. Zo gin-

gen we door. Nu moeten we 

weer voetballen. Dit keer moe-

ten we naar Nijverdal en dan 

spelen we woensdag 23 mei 

voor regio Oost. 

Na het kampioenschap in Apel-

doorn moesten we op 10 Mei 

in Deventer voor de regio. De 

eerste wedstrijd was tegen 

Montferland en die wonnen we 

met 3-0. De volgende wedstrijd 

moesten we tegen Steenderen 

die we met 1-0 verloren, waar-

door wij een achterstand oplie-

pen tegen de koploper: Steen-

deren. Toen kwam de derde 

wedstrijd. We moesten tegen 

Eerbeek en het was een best 

agressief team en Ian werd 

twee keer door dezelfde jon-

gen hard onderuit gehaald en 

als hij het nog een keer deed 

werd hij eruit gestuurd. Uitein-

delijk wonnen we met 2-0, 

maar de scheidsrechter had 3-

0 opgeschreven. De vierde 

wedstrijd was tegen Voorst, 

waar we met een makkelijke 4-

0 van wonnen. De wedstrijd 

daarop was tegen Rijnwaarden 

en ook die wonnen we met 3-

0. De zesde poule wedstrijd 

begon het spannend te wor-

den om 1e in de poule te wor-

den. We moesten tegen Die-

ren. Eigenlijk geen goede 

ploeg, maar daarom was het 

lastig voor ons. We wonnen 

maar met 2-0. De laatste wed-

strijd was tegen Holten. We 

moesten winnen van ze en dan 

moest Steenderen verliezen 

van Eerbeek. De wedstrijd was 

spannend. We waren even 

goed. In de laatste twee minu-

ten, kregen we een vrije trap 

op ongeveer 25 meter van de 

goal. De vrije trap werd geno-

men en Milan kon de bal net 

over de keeper heen koppen. 

Iedereen werd helemaal gek. 

Vlak daarna floot de scheids-

rechter af. Iedereen, maar dan 

ook echt iedereen ging naar 

het veld waar Steenderen had 

moeten voetballen. We renden 

naar de keeper van Eerbeek 

en vroegen hoeveel het was 

geworden. Hij zei 1-0 gewon-

nen. Iedereen was aan het 

juichen, want het was op doel-

saldo om wie er 1e zou wor-

den. Ons doelsaldo in totaal 

was 13 en die van Steenderen 

maar 9. 1e van de poule. We 

zijn sowieso door! De finale 

was erg spannend.  

Ian en Jeroen     
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Nieuws uit groep 8A (vervolg) 

De Regionale Finale van het 

schoolvoetbaltoernooi in De-

venter 

Woensdag 9 mei heeft groep 

8A van de basisschool De Ko-

renaar een toernooi gehad in 

Deventer. Wil je weten hoe dat 

is gegaan? Lees dan verder. 

Het schoolvoetbaltoernooi in 

Deventer 

We begonnen de eerste wed-

strijd tegen Montferland. Na 

een paar minuten stonden we 

gelijk al 1-0 voor en het ging 

alleen maar beter.  Uiteindelijk 

is het 3-0 voor ons geworden 

en waren we gemotiveerd voor 

de andere wedstrijden. De 

tweede wedstrijd moesten we 

tegen Steenderen. Het liep 

niet zo goed als de eerste wed-

strijd, daarom kwamen we op 

1-0 achterstand en dat was 

genoeg om van ons te winnen. 

Na een kwartiertje rust moes-

ten we tegen Eerbeek. We 

moesten deze wedstrijd win-

nen om nog kans te maken om 

door te gaan. We stonden al 

redelijk snel 1-0 voor en het is 

uit eindelijk 2-0 geworden. De 

vierde wedstrijd moesten we 

tegen Voorst. Daar wonnen we 

met gemak met 4-0 van. We 

hadden twee wedstrijden rust 

en daarna moesten we tegen 

Rijnwaarden. Daar wonnen we 

met 2-0 van. De zesde wed-

strijd was tegen Dieren en we 

wisten dat we die zouden kun-

nen winnen. Omdat we ze heel 

erg onderschatten, scoorden 

we pas laat. We waren wel blij 

dat we hadden gescoord. We 

moesten een wedstrijd wach-

ten en toen mochten we weer. 

Iedereen was gespannen, om-

dat we de laatste wedstrijd 

moesten winnen om door te 

gaan. Maar de eerste in de 

poule moest ook nog verliezen. 

Vol spanning liepen we het 

veld op voor de laatste wed-

strijd.       

Mees en Milan 

 

Musical ‘Betoeterd’  

U weet misschien wel dat we 

binnenkort de eindmusical 

hebben. Wij willen u graag wat 

vertellen over de musical. 

Daarnaast zouden wij het heel 

erg leuk vinden als u zou kun-

nen komen. 

Waar over gaat de musical? 

De musical speelt zich af 

in de Bekersteeg. Dat is 

een klein dorpje met alle-

maal verschillende bewo-

ners, die  vaak ruzie maken.  

Maar dan begint Sjef opeens 

te spelen en is alles weer 

goed. Van de politie moeten ze 

de steeg verlaten, omdat ze 

veel te veel onrust stoken en 

rommel maken. Maar gaan ze 

ook weg? Dat zie je in de musi-

cal Betoeterd. Opeens wil Ro-

nald Ramp ook de buurt om-

gooien en een penthouse in de 

Bekersteeg maken. Gaat dit 

gebeuren? Wat denken jullie? 

Ben je nu al benieuwd kom 

dan naar de musical Betoe-

terd. 

Waar en wanneer? 

Het is op dinsdag 10 juli bij 

Sprengeloo, de tijd weten we 

nog niet. Maar we weten al wel 

dat het heel leuk wordt. 

Wij hopen heel erg dat jullie 

kunnen komen. Wij hebben er 

zelf heel veel zin in, wij hopen 

jullie ook. Hopelijk tot 10 juli 

bij de musical Betoeterd. 

Benthe & Aukje 

 

Musical groep 8  

Leren, zingen en repeteren 

voor de musical, dat doet 

groep acht van De Koren-

aar in Apeldoorn. Ze heb-

ben er goed voor geoefend.  

Dit jaar werken wij met allebei 

de klassen groep acht aan de 

eindmusical. Deze musical van 

2018 heet Betoeterd. De musi-

cal is bedacht door ‘Rep en 

roer, die al meer musicals 

hebben gemaakt. Alle kin-

deren hebben een tekstboekje 

gekregen van de musical. We 

hebben ook al onze rollen ge-

kregen  

De musical gaat over de Be-

kersteeg. Daar wonen allemaal 

mensen.  

En soms maken die mensen 

wel eens ruzie. Als ze ruzie 

maken, horen ze opeens een 

trompet geluid. Dat trompet 

geluid komt door Sjef. Sjef 

woont in een prullenbak. Door 

Sjef wordt het weer vrede in de 

Bekersteeg. Maar op een dag 

komen er twee stinkend rijke 

tweelingbroers aangelopen: 

Donald en Ronald Ramp. Die 

willen de tent slopen en een 

groot penthouse neerzetten. 

Daardoor ontstaat er ruzie, 

maar ze horen geen trompet-

geluid. En waar is Sjef?  

De musical is te zien op 10 juli 

in Sprengeloo. Dus kom maar 

snel kijken naar de musical 

Betoeterd.  

Berend  
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Agenda 2017/2018  

 

 

Mei 

Ma 21 : Pinkstermaandag, alle kinderen vrij 

 

Juni 

Vr 01 : Schoolfotograaf 

Di 05 : Vergadering Medezeggenschapsraad 

18-21 : Avondvierdaagse 

Di 19 : Studiemiddag team, alle kinderen zijn vrij 

Di 26 : Wisselmiddag 

Wo 27 : Rapporten mee 

Do 28 : Tienminutengesprekken 

 

Juli 

Di 03 : Tienminutengesprekken 

Wo 04 : Pleinfeest 

Ma 09 : Schoonmaakavond groep 1 – 4  

Di 10 : Afscheidsavond groep 8 

 

16 juli – 24 augustus: zomervakantie    

 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

 

Herfstvakantie  20 oktober - 28 oktober    

Kerstvakantie  22 december - 6 januari 

Voorjaarsvakantie  23 februari – 3 maart 

Goede vrijdag en Pasen 19 april – 22 april 

Meivakantie   27 april – 5 mei 

Hemelvaart   30 + 31 mei 

Pinksterweekend  10 juni 

Zomervakantie  20 juli - 1 september 

 

Overige vrije dagen voor de kinderen 

 

Donderdag 20 september groep 1-4 hele dag, groep 5-8 middag 

Donderdag 29 november  groep 1-4 hele dag, groep 5-8 middag 

Vrijdag 21 december middag 

Maandag 4 maart 

Woensdag 20 maart 

Maandag 25 maart 

Donderdag 18 april middag 

Vrijdag 21 juni  

Vrijdag 19 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


