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Van de directie 

Dit is mijn laatste bijdrage 

namens de directie. Graag 

geef ik het stokje na de vakan-

tie door aan onze nieuwe di-

recteur, Kitty ten Napel. Zowel 

Boaz Nagel als ik hebben het 

afgelopen half jaar als een 

leerzame periode ervaren. Het 

was geen doorsnee half jaar, 

er waren veel wisselingen van 

leerkrachten door verschillen-

de omstandigheden. Gelukkig 

waren er invallers voor een 

langere periode, die zich al 

snel thuis voelden in ons 

team. 

Ook langs deze weg wil ik 

meester Pascal, juf Melissa, 

juf Eugenie en juf Miranda 

bedanken voor hun betrokken-

heid en inzet! Onze oud colle-

ga juf Ineke bedank ik voor het 

begeleiden van alle nieuwe 

vierjarigen in de instroom-

groep. Nu gaat ze écht met 

pensioen! Juf Eefje hopen we 

volgend jaar nog weer te zien 

om af en toe een dag in te 

vallen. 

 

Ik heb genoten van de kin-

deren als ik door de school liep 

of ’s morgens in de hal stond.  

Op het plein hoorde ik regel-

matig mijn naam roepen: ‘Juf 

Emmy!’ Maar ook als 

‘kelderwacht’ 

in de fietsenkelder genoot ik 

van de kinderen uit groep 7 en 

8. De één strak voor zich uitkij-

kend, een ander die aarzelend 

‘goeiemorgen’ zei.  

De Korenaar is een school met 

geweldige kinderen en fijne 

ouders! Uw betrokkenheid bij 

ons onderwijs en de hulp daar-

bij is fantastisch, heel erg be-

dankt! We hopen u nog te zien 

op vrijdag 13 juli om 11.30 uur 

wanneer we samen het school-

jaar uitluiden. 

Maar eerst gaan we de kin-

deren van groep 8 nog uit-

zwaaien. In de speelzaal wordt 

druk gewerkt aan het decor 

voor de musical en dat decor 

wordt prachtig! Dat belooft wat 

voor dinsdag 10 juli. De groe-

pen 8 voeren de musical ’s 

middags op voor de kinderen 

uit groep 3 t/m 7 en ’s avonds 

voor de ouders! Op woensdag 

11 juli ‘vegen’ we de 

‘achtstegroepers’ de school 

uit. Om 12.00 uur vormen we 

een ‘poort’ met alle kinderen, 

waar door de ‘achtstegroepers’  

voor de laatste keer het plein 

aflopen. Ze sluiten hun basis-

schoolperiode af en beginnen 

aan iets nieuws.  

Graag wil ik ze de volgende 

tekst meegeven: 

Dat je de weg mag gaan die je 

goed doet 

Dat je opstaat wanneer je valt. 

Dat je mens mag worden in 

Gods ogen en die van ande-

ren. 

Weet dat de aarde je draagt. 

Dat je gaat in het Licht en de 

wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven 

proeft en gaat in vrede. 
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Van de directie (vervolg) 

Een periode afsluiten en aan 

iets nieuws beginnen geldt ook 

voor juf Marike Scheltens 

(groep 3a) en meester Arne 

Nanninga (groep 6a). Woens-

dag 4 juli was het officiële 

afscheid met het team. We 

hadden eerst een lunch bij de 

Boschvijver, waarna oud-

collega’s aanschoven en we 

nog wat dronken met elkaar. 

Oude foto’s gingen van hand 

tot hand.  

Het voelde een beetje als een 

reünie. Meester Arne heeft op 

deze dag ook afscheid geno-

men van de groep en van ou-

ders. Er vormde zich al snel 

een lange rij van ouders en 

kinderen die hem de hand 

wilden drukken.  

 

Voor juf Marike staat maandag 

9 juli in het teken van afscheid 

nemen van haar groep. Vanaf 

15.00 uur zijn ouders van har-

te welkom om haar het beste 

toe te wensen.  

En dan is het bijna vakantie! 

Nog één week en dan gaan we 

genieten van een welverdien-

de vakantie. 

Tijd en ruimte voor andere 

dingen, tijd voor het gezin, 

voor familie en voor anderen. 

Genieten van en in de natuur, 

wandelen, fietsen, lezen of 

lekker luieren.  

We hopen voor iedereen op 

een fijne tijd!  

En dan beginnen we lekker 

uitgerust weer op maandag 27 

augustus. 

Geslaagd! 

Hulp gevraagd 

Juf Teuni heeft na twee jaar 

studie met succes haar Master 
SEN diploma behaald! 

Van harte gefeliciteerd! 

Het kan u bijna niet ontgaan 

zijn, dat er bij elk thema een 

raamschildering gemaakt 

wordt bij de hoofdingang. Dit 

schooljaar heeft Karola van 

Asselt het gedaan. Karola vindt 

het fijn om het afwisselend 

met nog een ouder te doen. 

Wie lijkt het ook leuk om mee 

te tekenen/schilderen? U kunt 

u melden bij Karola of bij Em-

my Verheul. 
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Soep maken in groep 1/2A 

Al een paar weken zijn we in 

de klas bezig met het thema 

‘Pluk van de Petteflet’. Wat 

hebben de kinderen al veel in 

de hoeken gespeeld! Sommige 

kinderen zijn Pluk geweest, 

andere kinderen Aagje of me-

vrouw Helderder en ook heb-

ben al een heleboel kinderen 

de Stampertjes gespeeld. De 

Torteltuin wordt goed bezocht 

en buiten zijn de kinderen 

volop kleine diertjes aan het 

zoeken. Ook het boekwinkeltje 

van meneer Pen krijgt steeds 

meer vorm. Sommige kinderen 

maken zelf een boekje om in 

de boekwinkel te verkopen. De 

kinderen hebben ook een lied-

je geleerd van Pluk van de 

Petteflet op de melodie van 

‘Opa Bakkebaard’. De kin-

deren hebben letters geleerd: 

de ‘w’ van wolf, de ‘uu’ van 

vuur, de ‘n’ van nest en de ‘aa’ 

van Aagje. Ook komen de ‘’ h’ 

van huis en de ‘j’ van jurk nog 

aan bod. De komende week 

gaan we nog volop van het 

spelen in de hoeken genieten! 

Vader Stamper maakt regel-

matig soep. Daarom leek het 

ons leuk om dit met de kleu-

terklassen ook te doen. De 

kinderen uit groep 1 hebben in 

kleine groepjes de gehaktbal-

letjes gedraaid, de kinderen uit 

groep 2 hebben de verschillen-

de groenten gesneden. Vervol-

gens alles in de pan gedaan; 

smikkelen maar!! Wat was het 

lekker en wat vonden de kin-

deren het leuk om groente-

soep te maken!  

Groetjes van groep 1/2a 

‘Kom in beweging’ met groep 5A 

Groep 5a heeft de afgelopen 

weken hard gewerkt aan het 

thema ’Kom in beweging.’ Zij 

hebben de volgende stukjes 

geschreven: 

 

Naar de sportschool Kersscho-

ten. 

We gingen met de auto naar 

de sportschool Kersschoten. 

Toen we daar waren, kregen 

we een rondleiding. Eerst gin-

gen we naar allemaal hokken 

met een muur. Daar mochten 

we om de beurt tegen de muur 

aan slaan en dat heet squas-

hen. Toen gingen we naar de 

danszaal toe. Toen gingen we 

naar een soort ladder op de 

grond en daar gingen we oefe-

ningen doen. Toen dat klaar 

was, gingen we naar een plek 

toe met veel hometrainers. We 

mochten niet op de hometrai-

ners fietsen. Ook niet zitten. 

Toen gingen we naar een zaal 

waar 2 of 3 tennisbanenwa-

ren. Toen moesten we in 2 

rijen gaan staan. We moesten 

allemaal de bal over het net 

slaan. Toen gingen we met de 

klas naar de bar en toen gin-

gen we naar school. Op school 

mochten we gelijk naar huis. 

Petra en Lieke 
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‘Kom in beweging’ met groep 5A (vervolg) 

Voetbal 

Om te voetballen moet je eerst 

spullen hebben. Je hebt nodig: 

Voetbalschoenen 

Scheenbeschermers 

Lange sokken 

Voetbalbroekje 

Shirtje 

En natuurlijk een voetbal. 

Als je keeper bent, moet je 

speciale kleding hebben. 

Het doel is om te scoren! 

Welk team de meeste doelpun-

ten maakt, heeft gewonnen. 

De scheidsrechter houdt in de 

gaten of alles goed gaat. 

We trainen 1x per week. We 

hebben 1x per week een wed-

strijd.  

Coenraad  
 
Presentatie voetbal 

Eerst gingen we alle kleren en 

andere dingen op de goede 

plek in het gras leggen. Tim 

ging beginnen om over de 

keeperkleding te vertellen. 

Daan ging na Tim vertellen 

over de bescherming. Daarna 

ging Jip praten over voetbal-

schoenen met noppen en zaal-

schoenen. Ook vertelde hij 

over de voetbal. Tenslotte gin-

gen we een voetbalwedstrijdje 

spelen: jongens tegen de meis-

jes. De jongens wonnen met 3-

0.    

Jip, Tim en Daan 

 

Gymles  

 Op school vertelde de juf dat 

we een nieuwe gymmeester 

kregen. Hij heet meester Mel-

vin. Want we kregen hem om-

dat hij stage kwam lopen. We 

hadden hele leuke lessen.  We 

deden veel verschillende din-

gen. Hij is nu weg, omdat hij 

klaar is met stage lopen. Toen 

hij weg ging, deden we 10 

tellen in de rimboe. Aan het 

eind van de gymles kregen we 

een spekje. De week erna ging 

onze juf gym geven. De eerste 

keer toen juf Eugenie gymles 

ging geven, deden we levend 

kwartet en blokjes voetbal.  

Ashley en Nynthe 

 

Ik vind turnen leuk omdat… 

Ik vind turnen leuk, omdat je 

heel veel onderdelen hebt. 

Zoals de brug (een soort klim-

rek, maar dan met ongelijke 

leggers), de balk (een balk van 

hout met een leren hoes er 

omheen), de vloer (een grote, 

soms lange mat, vaak geen 

verende vloer, maar soms wel) 

en de sprong (dan spring je 

over een kast heen of je maakt 

een salto). 

Geschiedenis: Turnen was al 

bekend bij de Romeinen die 

het arte gymnastica noemden. 

De onderdelen en de namen 

zijn bedacht door Friedrich 

Ludwig Jahn. 

Vroeger was turnen goed als 

voorbereiding voor het leger. In 

Nederland ontstond turnen in 

1830. 

Marlein  
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‘Kom in beweging!’ met groep 5A (vervolg) 

Avondvierdaagse 2018 

Dag 1 Maandag 18 juni  

We gingen de avondvierdaag-

se lopen. Toen ik uit school 

kwam, kreeg ik een T-shirt. 

Toen ik klaar was met eten, 

gingen we op de fiets naar het 

bos. Als eerste moesten we 

ons verzamelen. Toen ieder-

een er was, konden we gaan.  

Ik liep met Ella, Nathalie en Si 

Lin. De moeder van Ella liep 

met ons mee. Iedereen had 

heel veel snoep. We liepen 5 

kilometer. Ik zweette wel toen 

we terug waren. Mijn vader 

stond al klaar om me op te 

halen. Samen gingen we naar 

huis. 

 

Pascalle 

 

Dag 2 Dinsdag 19 juni 2018 

Eerst hadden we studiemid-

dag, we waren om 12 uur vrij. 

Dat was leuk. Toen ging ik 

gamen. Na het eten ging ik 

naar het bos. Daar gingen we 

door het bos 5 kilometer lo-

pen. Tenslotte gingen we voor-

uitrennen. We kregen bij de 

pauze een appel. Toen liepen 

we naar het eind. Daarna ging 

ik naar huis. 

 

Romeo 

 

Dag 3 Woensdag 20 juni 2018 

We gingen zoals altijd verza-

melen. Toen we er allemaal 

waren, gingen we lopen. Een 

ander rondje. We zaten grap-

jes te vertellen. Dat was grap-

pig. Ella deed de radslagen. 

Nynthe wilde het ook doen, 

maar het lukte niet, dus ze 

stopte maar. We hebben ook 

nog en beetje veel snoep gege-

ten, dus goed tandenpoetsen. 

We kwamen bij de pauzeplek 

en we hebben lekker gegeten 

en gedronken. Toen nog even 

lopen tot we er waren. Toen 

ging ik weer naar huis. 

 

Nathalie 

 

Dag 4 Donderdag 21 Juni 

2018  

De optocht : Eerst gingen we in 

de auto naar het Orderbos. 

Toen iedereen er was, gingen 

we lopen. We liepen de 5 km. 

Eerst gingen we een stukje 

door het bos, daarna gingen 

we over straten. Toen we bij 

mijn papa’s werk waren, kre-

gen we een ijsje, want daar 

was ook de pitstop. Toen de 

Band achter ons was, kregen 

we heel veel snoep. Toen we 

er waren, kregen we een me-

daille. Op weg naar Max kreeg 

ik nog een ijsje. Daarna reden 

we naar huis en ging ik naar 

bed.   

Liam  
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Agenda 2017/2018  

 

 

 

 

Juli 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


