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Van de directie 

Ons schoolplein 

 

We zeggen het vaak tegen 

elkaar: ‘Wat hebben we toch 

een prachtig schoolplein!’ 

De afgelopen weken is er naar 

hartenlust gespeeld, gegymd 

en gewerkt. 

De nieuwe speeltoestellen aan 

de rand van het grasveld wor-

den veelvuldig gebruikt. Op het 

grasveld zelf wordt slagbal 

gedaan, op het kunstgrasveld 

wordt gevoetbald en her en 

der verspreid zag je kinderen 

in tweetallen werken aan de 

picknicktafels (het was in 

school op de eerste verdieping 

wel heel erg warm). In combi-

natie met het thema ‘Kom in 

beweging’ werken we aan een 

‘gezonde’ school. 

Parkeren  

 

In de nieuwsbrief is er al vaak 

aandacht geweest voor de 

rijrichting en het parkeren van 

auto’s bij het brengen en ha-

len van de kinderen. We her-

halen het nog maar een keer: 

graag één rijrichting, via de 

Tesselschadelaan naar de 

Staringlaan. Aan één kant 

parkeren (niet aan de kant van 

de school) en uiteraard niet 

voor een oprit van omwonen-

den. Alles in het belang van de 

veiligheid van de kinderen.  

Einde schooljaar 

 

Nog vier weken en dan is het 

schooljaar alweer voorbij. Kin-

deren, ouders, leerkrachten, 

we  kijken terug en blikken 

vooruit. Dinsdag 19 juni heb-

ben we nog een studiemiddag, 

de kinderen zijn dan vrij. De 

leerkrachten evalueren die 

middag het schooljaar. We 

kijken terug naar het jaarplan: 

wat hadden we ons voorgeno-

men, wat hebben we gereali-

seerd, hoe is het gegaan, wat 

zijn aandachtspunten? Met de 

uitkomst kunnen we ons ver-

der ontwikkelen, samen met 

de nieuwe directeur. We blik-

ken ook vooruit: we kijken 

naar het nieuwe jaarrooster, 

de groepsverdeling en we ho-

pen de vacatures te vervullen. 

We gaan afscheid nemen van 

collega’s die al heel lang op de 

Korenaar gewerkt hebben en 

van de kinderen in groep 8 die 

een nieuwe stap maken rich-

ting voortgezet onderwijs, 

maar ook van langdurige inval-

leerkrachten en van stagiaires. 

Het worden vast nog een paar 

drukke weken, maar deze tijd 

van het jaar zorgt ook voor 

veel verbinding onderling, 

waarna we op vrijdag 13 juli 

elkaar om 12.00 uur een fijne 

vakantie wensen. Alle kinderen 

zijn die dag namelijk om 12.00 

uur vrij. 
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Kangoeroewedstrijd  2018 

Eind mei werd het prijzenpak-

ket van de Kangoeroewedstrijd 

2018, inclusief uitslag en certi-

ficaten, op De Korenaar door 

de post bezorgd. De uitslag is 

op maandag 4 juni door mij 

aan de leerlingen bekendge-

maakt.  Iedere deelnemer 

kreeg zijn certificaat, een aan-

denken en een Kangoeroe 

Special. Daarnaast waren er 

voor de leerlingen die de hoog-

ste score hadden van hun klas 

prachtige prijzen te kiezen.  

 

Dit zijn de klassenwinnaars:  

groep 4 Ruben en Luuk  

groep 5 Maya en Rixt  

groep 6  Evy en Rick  

groep 7  Dirk Jan en Noah 

groep 8  Guido en Kyra  

 

Er zijn drie verschillende ver-

sies gemaakt. 

Groep 4 maakte WizFUN. Deze 

is het best gemaakt door Luuk.  

Groep 5 & 6 maakten WizFUN. 

De hoogste score werd be-

haald door Maya 

Groep 7 & 8 maakten Wi-

zSMART. Deze is het best ge-

maakt door Guido. Hij behaal-

de ook het meest aantal pun-

ten van de hele school, daar-

mee is hij de schoolwinnaar 

van 2018 

In 2019 is er weer een Kan-

goeroewedstrijd en wel op 

donderdag 21 maart 2019.  

Toetsen 

Toetsen 

De maand juni staat  in de 

groepen 1 t/m 6 o.a. in het 

teken van het maken van toet-

sen. 

Ook worden deze maand de 

rapporten uitgereikt. De leer-

kracht heeft in de periode 

hieraan voorafgaand gepro-

beerd een zo compleet moge-

lijk beeld van uw kind te krij-

gen door te observeren, allerlei 

vragen te stellen en te toetsen.  

Er worden verschillende soor-

ten toetsen afgenomen. 

Methode gebonden toetsen 

volgen na elk blok en zijn om 

de paar weken. Deze toetsen 

richten zich op de lesstof die 

de afgelopen weken in het 

blok aan bod is geweest. Me-

thode gebonden toetsen van 

eenzelfde methode staan los 

van elkaar. De toetsen kunnen 

over verschillende lesstof 

gaan. De leerkracht gaat na of 

de lesstof van het voorgaande 

blok wordt beheerst. Het zijn 

beheersingstoetsen. Circa 80% 

van de leerlingen maakt geen 

of nauwelijks fouten op de 

toetsen. 

Methodeonafhankelijke toet-

sen worden twee keer per jaar 

afgenomen. In de Cito toetsen 

komen onderwerpen voor die 

langere tijd geleden aan bod 

zijn gekomen. In de toets ko-

men enkele opgaven voor die 

wat meer van uw kind vragen 

dan in de methode is behan-

deld, echter de toets bevat 

geen compleet nieuwe onder-

werpen. Wel kunnen er opga-

ven in zitten met net iets hoge-

re getallen/ moeilijkere spel-

lingcategorieën. Cito toetsen 

zijn bedoeld om groei in beeld 

te brengen. De Cito toetsen 

zijn aan elkaar gekoppeld! Zo 

is ’36 goed’ op toets M4 te 

vergelijken met ’34 goed’ op 

toets E4. Het aantal goed 

wordt vertaald naar een vaar-

digheidsscore. Verschillende 

toetsen binnen het zelfde vak-

gebied zijn met elkaar te ver-

gelijken. Methodeonafhankelij-

ke toetsen zijn vaardigheids-

toetsen. Met deze toetsen 

kunnen kinderen laten zien 

wat ze kunnen, maar ook wat 

ze nog kunnen leren. 

Met Cito toetsen stelt de leer-

kracht vast op welk niveau de 

vaardigheid van uw kind ligt.  

 

Bij het  rapport wordt een uit-

draai meegegeven van het Cito 

Leerlingvolgsysteem met daar-

op de scores op Begrijpend 

Lezen en DMT (technisch le-

zen), Spelling en Rekenen. 

 

In juni maken de meeste leer-

lingen in groep 3 t/m 6 de E-

toets ( E staat voor het eind 

van een schooljaar). Kinderen 

kunnen  de toets in twee of 

drie delen op papier maken of 

op de computer (bij rekenen 

en spelling). Er zijn tussentoet-

sen ontwikkeld om zoveel mo-

gelijk aan te kunnen sluiten bij 

het niveau van een kind. De 

leerkracht plant welke kin-

deren welke toets maken. 

In voorgaande jaren werd de 

toets Begrijpend Lezen aan 

(mogelijk) dyslectische kin-

deren voorgelezen. Dit gaf een 

vertekend beeld, omdat dit 

feitelijk een resultaat op Begrij-

pend Luisteren gaf.  Bij ver-

schillende kinderen was de 

score op Cito Begrijpend Lezen 

in januari 2018 flink lager dan 

in juni 2017, doordat ze de 

tekst zelf hebben moeten le-

zen, . 

 

Kinderen met een dyslexiever-

klaring worden sinds dit 

schooljaar niet meer voorgele-

zen bij de Cito toets Begrijpend 

Lezen. De reden hiervoor is dat 

de leerkracht  dit toetst als 

leerlingen de tekst zèlf lezen.  

Er zijn voor dyslectische kin-

deren compenserende maatre-

gelen:  

- De leerling leest de tekst op 

een eerder tijdstip op de dag 

van afname ter voorbereiding 

op de toets; er is geen tijdsli-

miet.  

- De leerling kan de tekst ver-

groot aangeboden krijgen. 
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Afsluiting schaakcursus 

Afgelopen vrijdag was de fees-

telijke afsluiting van de 

schaakcursus die 27 kinderen 

uit groep3,  4 en 5 gevolgd 

hebben. Nadat we in het begin 

van dit schooljaar een schaak-

workshop hebben gekregen 

van meester Chris, was er 

zoveel enthousiasme bij de 

kinderen dat er een cursus 

georganiseerd is. Vrijdagmid-

dag was de afsluiting. We be-

gonnen met een schaakquiz in 

teams en daarna was het tijd 

om alle kinderen hun diploma 

uit te reiken. Alle 27 kinderen 

hebben hun eerste schaakdi-

ploma behaald! Voor volgend 

jaar zijn we nog aan het kijken 

of we een vervolg kunnen or-

ganiseren. Mochten er kin-

deren zijn die daar niet op 

kunnen wachten, dan is er 

natuurlijk altijd de mogelijk-

heid om contact te zoeken met 

een schaakclub. 

Een prachtige zonovergoten dag 

was het! Op 7 juni jl. vierden wij 

samen met de kinderen de Nati-

onale Dag van de TSO. Hiermee 

bedankte TSO ‘Broodje Plezier’ 

haar vrijwilligers voor hun inzet 

in het afgelopen jaar. Het feest 

startte met een lunch voor de 

overblijfouders, waarbij zij ook 

een attentie aangeboden kre-

gen. Nadat de kinderen in de 

klas hadden geluncht, barstte 

het feest los met een extra 

‘aangeklede’ en verlengde 

pauze voor de kinderen. Op 

het schoolplein stonden speel-

kussens/hindernisbanen en 

vanwege de warmte werd er 

tussentijds bijgetankt met 

water en een waterijsje. Het 

populairste onderdeel dit jaar 

was ketting rijgen met chips. 

Het mooie weer maakte het 

feest compleet!  

Dag van de TSO 

Actie groep 7A 

Het was de afgelopen weken 

wel 30 graden in de klas. 

Daarom kwam ik met een idee 

om een airco te kopen, maar 

dan moesten we wel iets doen. 

Toen kwamen Maura en Wille-

mijn naar mij toe en zeiden: 

we kunnen ijsjes verkopen en 

cupcakes maken. Dat ging 

Willemijn doen. 

Woensdag de 13de gingen  we 

de ijsjes en cupcakes verko-

pen. 

De ijsjes waren één euro en de 

cupcakes waren 50 cent. 

Daarmee hebben we wel meer 

dan 55 euro verdiend, maar 

we hebben wel 270 euro no-

dig!! 

Maar we hebben nog een idee. 

Als iedereen klusjes thuis gaat 

doen en iedere persoon zou 

wat euro’s verdienen, dan 

hebben we al snel de airco. 

Het begin is er en de school 

gaat met ons mee denken. 

Floris  
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‘Kom in beweging!’ met groep 3B 

We zijn alweer een paar weken 

aan het werk met het thema 

‘Kom in beweging’. 

We begonnen met het schrij-

ven van verhalen over onze 

eigen sport: 

 

Ik zit op paardrijden. 

Op zaterdag in de ochtend. 

Mijn kleding is blauw. 

Ik heb een koffer waar dingen 

in zitten 

waar je een paard mee kan 

wassen. 

Ik heb twee wedstrijden ge-

wonnen. 

Isabella 

 

Ik zit op voetbal bij Robur. 

Woensdag train ik en zaterdag 

doe ik wedstrijden. 

We doen een heleboel dingen 

bij de training. 

Soms doen we een partijtje. 

We lopen met de bal om pion-

nen heen en dan schieten. Of 

met de bal naar de pion en 

terug. 

Max 

 

Ik zit op hockey bij AMHC. 

Ik train op woensdag. 

En ik ga wedstrijden doen op 

zaterdag. 

Ik heb een heel groot veld en 

daar hockey ik. 

Ik heb legerschoenen en ik 

heb een blauw shirt aan en ik 

heb een rood broekje. 

Ik heb een bitje in mijn mond 

en ik heb scheenbeschermers. 

Olijn 

 

Met veel plezier hebben alle 

kinderen hun verhaal voorgele-

zen in de kring. Veel kinderen 

hadden die dag ook hun sport-

kleding meegenomen en heb-

ben hun sport spullen laten 

zien en erover verteld. Ook 

mochten ze hun sportkleren 

aantrekken en daarmee op de 

foto.  

 

Als spelhoek hebben we dit 

keer een sportschool gemaakt. 

Om te zien wat we nodig had-

den om een eigen sportschool 

in te richten zijn we eerst naar 

‘Sportschool Kerschoten’ ge-

weest:  

Ik mocht bij juf Inge in de auto. 

In de sportschool mochten we 

tennissen en squashen! 

Een meneer gaf een rondlei-

ding. 

Bram 

 

We gingen naar sportschool 

Kerschoten. 

We gingen eerst squashen. 

Daarna gingen we naar een 

zaal voor yoga. 

En daarna gingen we naar de 

grote zaal. 

In de zaal voor de groepsles 

lagen veel spullen. 

Yara en Femke 

 

We gingen naar sportschool 

Kerschoten.  

We gingen met de auto er naar 

toe. Ik zat bij Olijn in de auto. 

We gingen uitstappen en daar-

na gingen we naar binnen toe. 

We zagen Alex. Dat is een trai-

ner. Hij ging ons een rondlei-

ding geven door de sport-

school. 

We gingen eerst naar squash. 

En daarna gingen we naar een 

trainingszaal. Daar mochten 

we niet naar binnen. In de zaal 

zagen we mensen die gingen 

sporten en een televisie en 

een hele grote bal waar je ook 

mee kan trainen. We zagen 

ook gewichtsdingen en pion-

nen. 

Daarna gingen we naar boven. 

Daar gingen we naar de zaal 

voor yoga en daarna mochten 

we in een ladder gaan dribbe-

len. Daarna gingen we naar de 

tenniszaal. En daar mochten 

we slaan met een racket tegen 

de tennisbal. We gingen de 

jongens tegen de meisjes. We 

vonden het superleuk! 

Bowie en Olijn 
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‘Kom in beweging!’ met groep 3B (vervolg) 

In de hoek wordt inmiddels 

heel fanatiek getraind! De 

kinderen laten eerst hun zelf-

gemaakte lidmaatschapspas 

zien, kleden zich dan om in de 

kleedkamer en gaan vervol-

gens onder begeleiding van 

hun trainer aan de slag. De 

trainer kan allerlei kaarten met 

oefeningen voorlezen die de 

sporter moet uitvoeren. Die 

opdrachten op de kaarten zijn 

door de kinderen zelf bedacht 

en getypt.  

stap 1: ga aan de zijkant van 

de step staan 

stap 2: stap op de step 

stap 3: stap er aan de andere 

kant weer af. 

Doe dit tien keer 

Roos en Julietta 

 

Stap 1: eerst op het stepje 

stappen 

stap 2: aan de zijkant eraf 

stappen 

stap 3: terug erop stappen 

stap 4: achteruit er af stappen 

Dit doe je 12 keer 

Inge Roos en Tyson 

stap 1: stap er op 

stap 2: stap er links af 

stap 3: je stapt er weer op 

stap 4: je stapt er weer af. 

Doe dit 10 keer 

Bas en Sven 

 

De kinderen genieten echt van 

dit leuke sportieve thema! 
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Nieuws uit groep 6/7B 

De kinderjury 2018 

De jaarlijkse kinderjury is er 

weer. Dit is een jury die een 

prijs uit mag reiken aan de 

leukste kinderboeken van 

vorig jaar. De kinderjury is voor 

kinderen van 6-12 jaar.  

Elk jaar is er een kinderjury op 

de Korenaar. Dit jaar is groep 

6 + 6/7B aan de beurt om te 

beoordelen. Hert zijn allemaal 

leuke kinderboeken om te 

lezen zoals: Superjuffie, Dolfje 

Weerwolfje en de waanzinnige 

boomhut met 78 verdiepingen.  

Wij lezen onder andere de 

boeken die je hieronder ziet en 

bepalen dan welke het leukste 

zijn. Iemand uit de kinderjury 

mag dan uiteindelijk de prijs 

voor het leukste kinderboek 

overhandigen aan de schrijver. 

De planning ziet er als volgt 

uit: 

Woensdag 7 maart 2018: 

stemperiode geopend 

Woensdag 7 maart 2018: be-

kendmaking Senaat  

Zondag 25 maart 2018: ken-

nismaking Senaatsleden 

Woensdag 16 mei 2018: laat-

ste stemdag 

Woensdag 13 juni 2018: ge-

heime Senaatsvergadering 

Woensdag 27 juni 2018: Be-

kendmaking winnaars en uit-

reiking prijzen 

Wij hopen dat de schrijver blij 

is met zijn prijs! 

Teun en Steyn 

 

Rondje om de school 

Wij hebben een nieuw thema 

op school .Namelijk sport en 

ontspanning. Voor dit thema 

rennen wij elke ochtend een 

rondje om de school. Zo kun-

nen wij ons goed concentreren 

in de klas. En kunnen wij goed 

leren. Het is best wel ver ren-

nen dus aan het eind gaan we 

meestal even lopen. Als we 

weer in de klas zijn kunnen we 

ons weer goed concentreren. 

Aafke en Philein 

Schoolvoetbal 

Op woensdag middag 16 mei 

was het schoolvoetbal toernooi 

voor de groepen 5 en 6. De 

wedstrijden waren bij sportver-

enigingen CSV Apeldoorn, SV 

Orderbos en Victoria Boys. Van 

de Korenaar deden er 5 teams 

mee. Ons team is uiteindelijk 

3e van de poule geworden. 

Sam en Rick 

Juffendag 

Op woensdag 13 juni hebben 

wij juffendag gevierd in de 

klas. We begonnen met vertel-

len en de cadeautjes. Alle kin-

deren en ouders heel erg be-

dankt. Omdat juf Nathalie deze 

dag écht jarig was, hebben we 

een polonaise door haar klas 

gedaan! Daarna zijn we naar 

de speelweide gelopen en 

hebben we lekker gepicknickt 

en gespeeld. Het was een ge-

slaagde dag! 

Apenlessen  

We hebben op school een 

nieuw werkboekje om lessen 

in te maken. Dit boekje gaat 

over apen en heet Apentrots. 

We leren over apen, gezond 

eten en drinken en bewegen. 

We gaan kijken in hoeverre 

apen op ons lijken en wat we 

van ze kunnen leren. Dit boek 

bestaat uit 3 lessen. Als afslui-

ting mogen wij (groep 6a + 

6/7B) een dagje gratis naar de 

Apenheul! Op vrijdag 29 juni 

gaan we daarheen op de fiets.  

Manuel en Julian 

Buitenlessen groep 6/7B 

Als het lekker weer is gaan wij 

’s middags weleens naar bui-

ten om een lesje taal of spel-

ling te doen. We zoeken dan 

een plekje in de schaduw en 

gaan aan het werk. Als we 

klaar zijn mogen we soms nog 

even buitenspelen.  

1 keer per jaar doen wij op 

school een watergevecht. Er is 

dan zwembadjes waarin we 

onze waterpistolen kunnen 

vullen. Die zwembadjes vullen 

we met de brandslang die uit 

het raam wordt gedaan. Als je 

voor op het grasveld bent dan 

mag je op alles en iedereen 

spuiten. Als je op de tegels 

bent aan de andere kant van 

de school mag je dat niet. Hier 

mag je lekker spelen, afdrogen 

en natuurlijk lekker chillen. 

Soms doen wij flessenvoetbal 

als het warm is en er nog tijd 

over is. Meestal doen de meis-

jes en de jongens het samen. 

Je mag ook even wat anders 

doen als je geen fles hebt of 

geen zin. 

Floor en Robine 
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Agenda 2017/2018  

 

 

 

Juni 

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 

Vr 13 : Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


