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Van de directie

 Eline Oldenkamp

Inleiding

 Henriëtte Browne

De eerste schoolweken zitten
erop! De meeste kinderen,
leerkrachten en ouders hebben hun draai weer gevonden
in het nieuwe schooljaar. Als
kersverse directeur van De
Korenaar heb ik veel nieuwe
mensen mogen ontmoeten.
Mooie mensen die zich met

 Tamara Smit
 Niels van Leeningen
 Groep 2/3B
 Groep 5/6B
 Snoopy/Woodstock
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De kinderen en ouders van
groep 5/6 zijn intussen geïnformeerd over het feit dat Juf
Tineke de Jong m.i.v. 1 november a.s. een andere baan heeft
gevonden dichter bij haar
woonplaats in Drenthe. Na 6
jaar werkzaam geweest te zijn
als groepsleerkracht en Intern
Begeleider gaat juf Tineke De
Korenaar verlaten. Over de
bijzonderheden rondom haar

Even voorstellen…
Nieuw op de Korenaar, dus
even voorstellen! Mijn naam is
Eline Oldenkamp. Komend jaar
ben ik leerkracht van groep
4B. Na de PABO ben ik Pedagogiek gaan studeren en werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening. Sinds een jaar sta ik
met veel plezier (weer) voor de
klas. Ik vind het geweldig om
kinderen te mogen begeleiden
in de ontwikkeling en hen te
zien groeien!

veel passie en energie inzetten
voor rijk onderwijs aan onze
kinderen. Want dat is uiteindelijk de bedoeling; samen bijdragen aan de ontwikkeling
van onze kinderen. We zijn dit
schooljaar met acht nieuwe
collega’s gestart. Zij zullen zich
in de komende nieuwsbrieven
aan u voorstellen. Deze keer
zijn juf Eline, juf Henriëtte, juf

afscheid zullen we u op een
later moment informeren.
Juf Annelon zal vanaf de
herfstvakantie de nieuwe juf
worden van groep 5/6 naast
juf Jacquelien.
Juf Annelon stelt zich in een
volgende nieuwsbrief aan u
voor.

Ik ben geboren en getogen in
Leiderdorp, in het westen van
het land. Een jaar geleden heb
ik de randstad verruild voor de
mooie omgeving van Apeldoorn. In mijn vrije tijd ben ik
vaak in de keuken te vinden
om nieuwe bakrecepten uit te
proberen. Verder houd ik van
de natuur en zing ik graag (in
een koor en met de klas).
De kop van het schooljaar is er
inmiddels weer af en ik kijk uit
naar een mooi en leerzaam
jaar samen met de kinderen!

Tamara en meester Niels aan
de beurt. In deze nieuwsbrief
leest u ook over een aantal
praktische zaken, én krijgt u
een inkijkje in het ontwikkelingsgerichte onderwijs op
onze school. Ik hoop dat het
lezen van deze nieuwsbrief u
helpt betrokken te kunnen zijn
bij het onderwijs dat uw kind
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Van de directie (vervolg)
Even voorstellen...
Mijn naam is Henriëtte Browne, wonende in Zutphen. Ik
ben getrouwd en heb twee
gezellige dochters. Sinds 4
september 2018 ben ik oma
geworden van een prachtige
kleinzoon. Met veel plezier en
passie heb ik jarenlang lesgegeven, waarbij ik me, met name in de laatste negen jaar,
meer gericht heb op mijn taak
als Intern Begeleider.
Als Intern Begeleider staat bij
mij vooral centraal het beste
uit kinderen te halen, ze te

Even voorstellen...
Mijn naam is Tamara Smit en
ik ben 43 jaar oud. Dit schooljaar geef ik les aan groep 5a
op de Korenaar. Ik werk ondertussen 19 jaar voor stichting
PCBO. Ik ben als startend leerkracht op de Regenboog begonnen waar ik 12 jaar heb
gewerkt binnen het program-

Even voorstellen...
Ik ben Niels van Leeningen, de
nieuwe leerkracht van groep 6
(wo, do) en vakleerkracht bewegingsonderwijs (ma, vr) van
De Korenaar. Mijn leeftijd is
33 jaar en ik woon in Apeldoorn.
Ik ben in 2008 afgestudeerd
aan de ALO en heb vervolgens
twee jaar als vakleerkracht
gewerkt in Amsterdam. Nadat
ik ook de PABO had afgerond
ben ik binnen het Apeldoorns
onderwijs een tijd lang als
invalleerkracht actief geweest
en heb ik vele scholen van
binnen mogen zien. Ik ben blij
dat ik op De Korenaar mijn
kennis op de twee vakgebie-

laten geloven in zichzelf, waardoor ze zich zelfstandig met
een gevoel van eigenwaarde
verder kunnen ontwikkelen.
Kortom: ze te laten groeien!
Ieder kind op zijn of haar eigen
wijze.
Vanaf augustus 2018 ben ik
aangesteld als één van de
twee Intern Begeleiders voor
één dag in de week aan De
Korenaar. Daarnaast ben ik
een halve dag wekelijks aan
PCBO De Diamant Beemte
verbonden. Op de resterende
dagen werk ik vanuit mijn
praktijk ‘Veerkracht’ voor an-

dere scholen als Interim Intern
Begeleider, onderwijs- en kindercoach (henriette@veerkracht.org) .
Tevens ben ik als projectleider
en coach vrijwillig werkzaam
bij ‘Coach4You’, dat is een
landelijke organisatie, waarbij
we kwetsbare kinderen ondersteunen in de overgang van
groep 8 naar de middelbare
school (www.coach4you.org)
Ik verheug me op de samenwerking met alle betrokkenen
van De Korenaar. Graag zie ik
u in het komende schooljaar.

magericht onderwijs. Daarna
ben ik gaan werken op de Diamant met het ervaringsgericht
onderwijs. De laatste jaren op
Ichthus met het Daltononderwijs en voor de zomer een
langdurige vervanging op de
Touwladder. Mijn hobby’s zijn
zingen, lezen, portret tekenen,
piano spelen, tennissen, tui-

nieren en oude stadjes bekijken. Engeland en Schotland
zijn mijn favoriete vakantielanden.

den binnen het onderwijs nu
kan inzetten.

schrijf ik af en toe (sport)
verhalen als freelancejournalist. Ook zelf een goed
verhaal lezen en een klein
beetje muziek maken (ik doe
een poging tot gitaar spelen)
behoren tot mijn favoriete
bezigheden.
Wij komen elkaar ongetwijfeld
tegen in de gang of op het
plein van de school.

De eerste weken op De Korenaar zijn mij goed bevallen. Met
groep 6 hebben we een goede
start gehad en gaan we er een
mooi schooljaar van maken.
Daarnaast hoop ik in de gymlessen de leerlingen vooral
kennis te laten maken met
nieuwe bewegingsvormen/
sporten en te stimuleren in
samenwerking/-spelen met
elkaar.
Ontspannen doe ik door inspanning. Ik sport graag
(wielrennen, hardlopen en
tennissen) en luister graag
naar goede muziek (bij voorkeur live). Daarnaast ben ik
actief als jeugdcoördinator bij
atletiekvereniging AV'34 en
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Van de directie (vervolg)
Verkeersveiligheid
We vinden verkeersveiligheid
allemaal belangrijk en iedereen heeft daar een aandeel in.
De MR heeft dit punt hoog op
de agenda staan en zal u in
één van de volgende nieuwsbrieven hierover verder informeren. Gelukkig komen veel

Afspraken rondom gymkleding
De gymlessen voor groep 3 t/
m 8 worden gegeven door
onze vakleerkracht gymnastiek, meester Niels. We vinden
het belangrijk dat alle kinderen

Verlof
Vrijstelling van onderwijs, verlof, mag alleen verleend worden voor gewichtige omstandigheden. Verlof vanwege vakantie buiten het vakantieroos-

De richtlijnen voor de school
voor het toekennen van verlof

gezinnen op de fiets naar
school en heeft onze school
voldoende plek om de fietsen
goed te kunnen stallen. Om
e.e.a. ordelijk te laten verlopen
is er een indeling gemaakt
voor het stallen van de fietsen
van de kinderen:

Groepen 1/2, 5/6 en 6b
in het fietsenhok bij
de hoofdingang;
Groepen 2/3, 3, beide
groepen 4 en 5 in het
fietsenhok achter op
het plein;
Groepen 7, 7/8 en 8 in de
kelder.

gymmen in gymkleding, inclusief schoenen zonder zwarte
zolen. Het kan gebeuren dat
de gymkleding een keer vergeten wordt. De eerste keer ondernemen we geen actie. De
tweede keer stuurt de groeps-

leerkracht een berichtje naar
de ouders/verzorgers. De derde keer kan het kind niet mee
naar gym en zal hij of zij in een
andere klas opgevangen worden.

ter van de school valt hier niet
onder. Het vakantierooster en
de vrije dagen zijn te vinden in
de schoolkalender en in de
schoolgids. Beide documenten
staan ook op onze website:
korenaar@pcboapeldoorn.nl

Dat betekent dat kinderen in
de volgende weken op vakantie kunnen:

zijn verkrijgbaar bij de afdeling
leerplicht van de gemeente

Apeldoorn.
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Van de directie (vervolg)
AED
Er is sinds vorige week een
AED-apparaat aanwezig op

Intern begeleiders
Een intern begeleider is een
coach en vraagbaak voor haar
collega’s rond ondersteuningsvragen, geeft handelingsadviezen, denkt mee over schoolontwikkeling en is een coördinator en regisseur van de on-

school. Deze hangt in de keuken van het hoofdgebouw en
is voorzien van een kinderknop.
Op De Korenaar zijn twee intern begeleiders werkzaam; Jel
Lawalata en Henriëtte Browne.
Zij hebben de groepen voor
wie zij verantwoordelijk zijn als
volgt verdeeld.

derwijsondersteuning. Zij geeft
vorm aan Passend Onderwijs
op school. Ook bevordert zij
het partnerschap met ouders.
Zij wordt hierbij ondersteund
door een gedragswetenschapper vanuit het Samenwerkingsverband.

Groep:

Intern begeleider:

1/2a

Juf Jel

1/2b

Juf Jel

1/2c

Juf Jel

2/3

Juf Henriëtte

3

Juf Henriëtte

4a

Juf Jel

4b

Juf Jel

5

Juf Henriëtte

5/6

Juf Henriëtte

6

Juf Jel

7

Juf Jel

7/8

Juf Henriëtte

8

Juf Henriëtte

Open dag

gaan uitkiezen voor hun kind.
Een aantal leerlingen van de
bovenbouw zullen die ochtend
de rondleiding verzorgen. Kent
u gezinnen in uw omgeving

met jonge kinderen? Attendeer
ze dan op de Open dag. Het is
een mooie manier om sfeer te
kunnen proeven.

Rectificatie kalender 20182019

oktober. Past u dit zelf aan op
de aan u uitgereikte kalender?

De start van de Kinderboekenweek staat niet goed op de
kalender. Dit moet zijn op
woensdag 3 oktober. De boekenmarkt is dan op vrijdag 12

De datum van de kerstviering
is veranderd vanwege de beschikbaarheid van de Grote
Kerk i.p.v. op donderdag 20
december zoals in de kalender

staat aangegeven, is de kerstviering op maandag 17 december. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging voor deze viering.

De Open dag van 10 oktober is
bedoeld voor ouders van kinderen die een basisschool
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De eerste weken in groep 2/3
Wat was het spannend om na
de vakantie weer op school te
komen. En wat is het leuk en
gezellig in groep 2/3! We kunnen terugkijken op fijne eerste
weken.
Het thema tot aan de herfstvakantie is: Ga je mee naar de
dierentuin?
Op 24 september gaan we met
schoolreisje een dierentuin
bezoeken.
Hieronder een indruk van de
groep en foto’s van onze dierentuin op de gang. Ook is er
een dierenverzorger uit Ouwehands dierenpark in de groep
geweest om te vertellen over
zijn beroep.

Eliz is dierennamen aan het
stempelen.

Alexandre en Karlijn spelen
samen in de zandtafel.

Woordjes naleggen met de
magnetische letterdoos.
Gezellig samen tekenen op het
krijtbord.

Onze dierentuin ‘De Korenaar
groep 2/3’.
Luc heeft een prachtig bouwwerk in de bouwhoek gemaakt.

De apenboom met zelfgemaakte apen op de gang. De
kinderen uit groep 3 kunnen
de zinnen op de stam al lezen!
Heel knap!

Mijn leukste dier uit de dierentuin.

Bezoek van de dierenverzorger
aan de groepen 2/3 en 3.

Op de computer woordjes en
zinnen typen is ook heel leuk!
Sofie aan het lezen in onze
gezellige lees-/schrijfhoek.
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De eerste weken in groep 5/6
Marten:
De eerste drie weken op
school waren erg leuk. Twee
nieuwe juffen en een nieuw
vak: Staal in een boek. We
gaan ook nog op schoolreisje.
Juf Tineke heeft ons Hebreeuwse liedjes geleerd.
Vorige week hadden we ook
geen last van groep acht, want
die waren op kamp, dus konden ze ons niet plagen. De
broers en zussen van die kinderen hadden geen last van
hun broer of zus .
Janne:
We zijn al drie weken op
school. Ik vind het leuk op
school. We hebben twee Hebreeuwse liedjes geleerd
‘hevënu shalom alechum’ en
‘hinehmatov’ en een lied van
de dronken zeeman. En we
deden een spelletje: juf Tineke
zei iets en wij deden het na.
We hebben een verjaardagskalender gemaakt en Afrikaanse
poppetjes Ook schreven we
een verhaal over onze vakantie en maakten we tafeluiltjes.
Het nieuwe thema waar we

over werken heet: De derde
wereld. We hebben veel traktaties gehad!!!
Chloë:
Ik zou wel graag heel veel over
dieren in andere landen willen
leren in groep 5. En wat de
dieren daar eten. We hebben
hele leuke juffen : juf Tineke
en juf Jacquelien. Ik vind taal,
rekenen , dictee en Engels een
leuk vak. En we hebben een
leuk Hebreeuws liedje geleerd:
Hevénu shalom alechum. Ik
vind onze groep heel leuk!
Benjamin:
Dit is groep 5/6 en ons thema
is : De derde wereld. We hebben al verjaardagskalenders
gemaakt en heel veel verjaardagen gevierd en dus veel
traktaties gekregen! Voor ons
thema hebben we ook al poppetjes uit de derde wereld
gemaakt. En onze juffen heten
Tineke en Jacquelien. We hebben een nieuw vak gekregen
en dat is taal.
Daan:
Ik vind het leuk in groep 5/6b.

We doen heel veel leuks in de
nieuwe klas. Ons nieuwe thema is ‘de derde wereld’. We
hebben ook poppetjes van de
derde wereld gemaakt. En we
hebben een klein beetje Hebreeuws geleerd in liedjes en
we hebben een verjaardagskalender gemaakt. We hebben
taal, Blits, Nieuwsbegrip en
Engels voor groep 5. En in taal
hebben we het over Amsterdam, dat is de hoofdstad van
Nederland.
Rixt:
De eerste drie weken in groep
5\6B! We leerden van juf Tineke een Hebreeuws liedje. En
onze andere juf Jacquelien
heeft een baby gekregen. We
hebben een nieuw vak : taal,
dat is een heel leuk vak. We
gaan ook nog naar Hellendoorn. We doen allemaal leuke
dingen, zoals mensen uit de
derde wereldlanden namaken
en een mooie kalender. We
hebben het hééél leuk!
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Snoopy/Woodstock in de school
Ongeveer een jaar geleden zijn
wij van start gegaan met de
kinderopvang, peuteropvang
(woe,- en vrijdagochtend) en
BSO opvang voor de oudere
kinderen (Korenkids), in de
school.
De kinderopvang en peuterspeelzaal groep ‘de Vlinders’
hebben hun draai gevonden
en genieten van de fijne binnen- en buitenruimte. Natuurlijk maken zij ook gebruik van
de faciliteiten in ons hoofgebouw, zoals de speelhal, het
dorpje met de huisjes (Bon
Bini Dorp), het verzorgen van
de konijnen en gaan zij regelmatig op stap naar het bos, de
Apenheul of Monkey Town.
Wij zijn ook van start gegaan
met het kennismaken in de
instroomgroep en ook komend
schooljaar zetten we dit voort.
Op een laagdrempelige manier
maken de oudere peuters

kennis met het basisonderwijs.
En…. voor onze peutergym
lessen maken we gebruik van
het speellokaal in de school.

binnen kijken bij Kinderopvang
Snoopy

In dit fijne lokaal met diverse
materialen leven de kinderen
zich heerlijk uit!!
De Korenkids ruimte is erg in
trek bij onze bso’ers! Een fijne
plek om met elkaar te poolen,
tafeltennissen, een spelletje te
spelen of om huiswerk te maken.
Voor meer informatie over
Kinderopvang Snoopy en BSO
Woodstock:
www.kinderopvangsnoopy.nl ,volg ons via facebook of Instagram of scan
onze QR code en bekijk de
Snoopy of Woodstock film.

Binnen kijken bij BSO
Woodstock

