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Van de directie 

Informatiebord voor posters/

flyers 

 

Regelmatig vraagt iemand van 

een niet commerciële instel-

ling of ze een poster op mogen 

hangen en flyers achter mogen 

laten om uit te delen. We kij-

ken er kritisch naar. Soms 

vinden we het toch goed om er 

aandacht aan te besteden. 

Wanneer dat het geval is, ge-

bruiken we daar nu het infor-

matiebord voor wat links van 

de ingang in de hal hangt. De 

flyers leggen we erbij, zodat u 

of uw kind er één mee kan 

nemen. 

 

Wat we nu onder uw aandacht 

willen brengen is de actie 

‘Vakantiegeld samen delen’, 

een initiatief van de kerken in 

Apeldoorn. Het doel is om 

mensen die van weinig geld 

rond moeten zien te komen 

een extraatje te bezorgen. 

Informatie hierover vindt u in 

de folder, die zoals gezegd in 

de hal ligt  

Via deze weg mag ik mijzelf 

vast kort aan jullie voorstellen. 

Ik ben Kitty ten Napel en ik 

ben vanaf het komend school-

jaar directeur van manage-

menteenheid De Korenaar en 

de Koningin Juliana aan de 

Loseweg. Op dit moment ben 

ik nog directeur van Kindcen-

trum PCBO De Gong in De 

Maten. Hoewel ik daar een 

gouden tijd heb gehad en lei-

ding heb mogen geven aan 

een grote verbouwing en fusie 

van twee scholen, heb ik heel 

veel zin om na de zomer op 

beide scholen aan de slag te 

mogen gaan!  

Ik ben 37, getrouwd met San-

der en moeder van onze drie 

kinderen; Maurits is 10 jaar, 

Jasmijn bijna 13 en Lukas is 

net 15 geworden. Wij wonen in 

Apeldoorn Zuidbroek. Op zater-

dag ben ik langs de lijn te vin-

den bij WSV of Ares om aan te 

moedigen. Op zondag kerken 

wij in Berea Noord. Verder lees 

ik graag en probeer ik regelma-

tig te hardlopen.  

Ik ben iemand die voortdurend 

gericht is op ontwikkeling. Van 

kinderen, van teamleden, van 

de school als geheel. In de 

samenwerking met ouders 

vind ik het belangrijk dat 

school én ouders, ieder vanuit 

eigen rol, aanvullend aan el-

kaar zijn, zodat we de beste 

ontwikkelomgeving voor onze 

kinderen kunnen vormgeven. 

Blijf nooit ergens mee rondlo-

pen, maar maak zaken be-

spreekbaar, daar houd ik van.  

Tot nu toe heb ik een positieve 

indruk van De Korenaar gekre-

gen. In een mooi gebouw en 

op een haast nog mooier plein 

wordt ontwikkelingsgericht 

onderwijs gegeven. Een team 

met passie voor onderwijs zet 

zich daar iedere dag weer op-

nieuw voor in! Ik voel mij ver-

eerd dat ik daar vanaf het 

nieuwe schooljaar leiding aan 

mag geven!  

Geniet over een paar weken 

eerst van een heerlijke zomer! 

Ik zie ernaar uit jullie en jullie 

kinderen te mogen ontmoeten.  

Even voorstellen 
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Dag van de TSO 2018 

Op donderdag 7 juni a.s. viert 

TSO ‘Broodje Plezier’ de ‘Dag 

van de TSO’.  

 

Op deze dag worden de over-

blijfouders eens extra in het 

zonnetje gezet. Daarnaast 

willen wij het feest samen met 

de kinderen vieren en worden 

er tijdens de pauze speciale 

activiteiten georganiseerd. 

 

Wilt u of uw kind de over-

blijfouders ook eens extra 

bedanken voor hun inzet? Uw 

kind kan bijvoorbeeld een 

mooie tekening maken of een 

leuke kaart schrijven. Zo’n 

klein gebaar wordt altijd ge-

waardeerd! 

 

Namens het TSO team, 

Sylvia van der Hoeven 

 

Het houdt maar niet op. Weer een stap verder!!! 

Wat was het een prachtige 

dag. Ons schoolvoetbalteam 

mocht weer aantreden. Deze 

keer in Nijverdal voor de finale 

KNVB district oost. Het zonne-

tje scheen en het team en alle 

supporters hadden er weer zin 

in. 

We hadden al gauw door dat 

het niveau weer een stukje 

hoger lag, maar de eerste wed-

strijd werd toch maar mooi 

gewonnen. Na een gelijkspelle-

tje hebben we daarna geen 

wedstrijd meer uit handen 

gegeven. We kwamen daar-

door aan het eind van de dag 

in de finale terecht, maar wis-

ten toen al dat we door waren. 

Grote vreugde dus!!! 

De finale was spannend. Er 

moest keihard gewerkt wor-

den. Na een aanvankelijke 

achterstand vocht de Korenaar 

door en daar was de belo-

ning……..een schitterende 

overwinning! 

En dus mogen we door naar 

Didam op zaterdag 2 juni bij 

DVC’26. 

Als we hier doorheen komen 

staan we in de landelijke finale 

te Zeist. Maar wat er ook ge-

beurt; Jullie voetballers heb-

ben nu al een onvoorstelbare 

prestatie neergezet.  

En om nog maar bij onze sport-

activiteiten te blijven; Wat zijn 

we toch blij met ons grote 

sportveld. Tijdens de gymles 

kunnen we ook heerlijk buiten 

sporten. Groep 8b speelde 

afgelopen week een lekker 

potje slagbal en liet zien dat 

we dat spelletje ook goed be-

heersen. 

Het is goed te merken dat veel 

kinderen van de Korenaar 

regelmatig aan sport doen en 

lid zijn van diverse sportclubs. 

Goed bezig Korenaar!! 

 

Judith van Straten 
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Nieuws van groep 1/2B 

Wat gaat de tijd toch ontzet-

tend snel……… zo zijn we nu 

alweer aanbeland bij ons laat-

ste thema voor dit schooljaar: 

Pluk van de Petteflat……. Vlak 

voor de meivakantie zijn we al 

begonnen met het voorlezen 

van Pluk en we schieten al 

aardig op naar de helft van het 

boek! Ademloos zitten alle 

kinderen te luisteren en han-

gen ze bijna aan je lippen om 

de avonturen te horen en te 

volgen. 

Wat een fantastisch mooi, leuk 

en leerzaam thema om over te 

spelen en te werken!  

Qua spel hebben we drie hoe-

ken gecreëerd: boven op de 

vide de torenkamer van Pluk, 

beneden natuurlijk de oogver-

blindend roze kamer van Aagje 

en de kamer van de familie 

Stamper,  waar de kinderen 

naar hartenlust kunnen spe-

len. Rollen aannemen van 

Pluk, Aagje, mevrouw Helder-

der, de Stampertjes, je inleven 

in de kakkerlak Zaza (die bij 

Pluk mag verblijven en zich zo 

nu en dan veilig kan stellen in 

een lucifersdoosje), de schelp 

Lispeltuut, het paard Lang-

hors, dikke Dollie, Karel met 

de houten poot, de majoor of 

meneer Pen!. Ze zijn er alle-

maal!  

Deze week maken we dan nog 

het winkeltje van meneer Pen 

en in de zandtafel de torteltuin 

(want daar zijn we inmiddels 

bij aanbeland in het boek). 

Maar er valt ook genoeg ‘te 

werken’ over dit geweldige 

thema: attributen voor in de 

hoeken bijvoorbeeld.  Karel 

met de houten Poot is ge-

maakt, Zaza, het kraanwagen-

tje van Pluk, in de kamer van 

Aagje en in de kamer van Pluk 

worden ‘briefjes’ geschreven 

(van Aagje naar Pluk en an-

dersom, deze briefjes brengt 

dikke Dollie dan van het ene 

naar het andere adres)  

Er wordt tijdens het spel vooral 

in het huis van mevrouw Hel-

derder goed gepoetst; het 

emmertje met sop en bijbeho-

rende werkdoekjes (beiden 

uiteraard roze) staat klaar. 

Er worden boekjes gemaakt 

om straks in de winkel van 

meneer Pen te kunnen verko-

pen 

We hebben allemaal een Pet-

teflat gemaakt (m.b.v. strook-

jes passen en meten) en alle 

verhaalfiguren daarin hun 

eigen kamertje gegeven. 

Tegelijkertijd hebben we on-

langs een wandeling door de 

wijk gemaakt en eens even 

een flat met eigen ogen beke-

ken, ook heel leerzaam 

(woorden als  lift, galerij, bal-

kon, etage, berging, hoeveel 

verdiepingen, trappenhuis etc. 

komen aan bod). Daarmee 

samenhangend hebben we 

ook de schooltelevisie uitzen-

ding Koekeloere ‘Hoog in de 

lucht’ bekeken.  

Gelukkig hebben we nog een 

aantal weken om met al dit 

leuks verder te gaan! 
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Nieuws van groep 1/2B (vervolg) 

Afgelopen vrijdag was het 

feest: Juffendag! 

We hebben een heerlijke, fijne 

en mooie ochtend gehad met 

alle kleuters van de Korenaar! 

’s Morgens zijn we op school 

enorm verwend met warme 

felicitaties, mooie tekeningen, 

snoeperijen, bloemen, plantjes 

en een prachtig gezamenlijk 

cadeau namens ouders en 

kinderen : een verwenbon… 

met recht wat een verwenne-

rij!!! 

Rond 9.00u die ochtend ver-

trokken we met z’n allen naar 

een soort van Torteltuin die 

dan hier in Apeldoorn Berg en 

Bos heet! Kinderen konden 

hier naar hartenlust spelen 

(het weer werkte overigens 

ook uitstekend mee). Met een 

paar versnaperingen tussen-

door, was het om 11.00u jam-

mer genoeg alweer tijd om 

naar de auto’s terug te gaan 

lopen. 

Om 11.30u was iedereen weer 

op school gearriveerd en kon-

den we deze gezellige morgen 

afsluiten met een ijsje! 

Tot slot hebben we vorige 

week ook afscheid genomen 

van juf Sandra, haar stagetijd 

bij ons in de groep zit erop. 

Wat jammer dat ze alweer 

weggaat. We wensen haar heel 

veel succes met na de zomer 

haar laatste jaar PABO.  
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Groep 4/5B over het thema ‘Kom in beweging!’ 

Inmiddels zijn we druk bezig 

met ons nieuwe en laatste 

thema ‘Kom in Beweging!’. Het 

leuke is dat eigenlijk iedereen 

wel iets met sport doet! Veel 

kinderen in de klas zitten zelf 

op een sport. Aan de hand van 

een foto over onze sport  heb-

ben we allemaal wat over onze 

sport verteld. 

Ook hebben we al veel gelezen 

over sport. Er staan boeken in 

de klas waar we lekker in kun-

nen snuffelen en lezen. Naast 

dat we dingen te weten zijn 

gekomen, kregen we ook 

steeds opnieuw vragen. Tij-

dens het lezen van de boeken 

komen we veel te weten. Maar 

soms kunnen we het antwoord 

er niet vinden. Dan gaan we op 

internet zoeken. Het gebeurt 

ook weleens dat we een boek 

lezen en daardoor juist vragen 

krijgen. Zo was er een boek 

waarin stond dat de mensen 

vroeger in hun blootje moesten 

sporten tijdens de olympische 

spelen. We zijn er nog steeds 

niet over uit waarom dit zo 

was.  

Verder zijn we druk bezig met 

het maken van een vragen-

wand. We hebben al gelezen 

en geleerd over coördinatie, 

lenigheid, snelheid, kracht en 

uithoudingsvermogen. We 

doen elke dag de sterren-

sprong en proberen hierbij ons 

uithoudingsvermogen te trai-

nen. 

 

Aankomende vrijdag 1 juni 

gaan we met de klas op stap 

naar de sportschool Kerscho-

ten! We hebben er heel veel 

zin in. Naar aanleiding van dat 

bezoek gaan we ook onze 

hoek inrichten, zodat we ook 

daar aan de slag kunnen met 

het thema. We zijn benieuwd 

hoe dat allemaal gaat in een 

sportschool. Op welke appara-

ten train je bijvoorbeeld je 

kracht? En wat kunnen we 

namaken in onze hoek? Mis-

schien doen we zelfs ideeën 

op voor de gymles! Al met al 

zijn we heel enthousiast over 

het nieuwe thema. Er valt nog 

zo veel te leren! 
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Agenda 2017/2018  

 

 

 

Juni 

Di 05 : Vergadering Medezeggenschapsraad 

Vr 08 : Schoolfotograaf 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


