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Van de directie 

Bijna herfstvakantie!  

 

Het is bijna herfstvakantie. Wij kijken als 

team terug op dynamische weken bij de 

start van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief 

zullen meester Bas, Juf Mandy, juf Marieke 

en juf Annelon zich aan u voorstellen. Ook 

leest u een nieuwsbericht van groep 1/2c 

en 7a en een paar praktische zaken.  

 

Woensdag 10 oktober mochten we tijdens 

de Open dag 12 gezinnen ontvangen. Leer-

lingen van groep 8 hebben als echte erva-

ringsdeskundigen de rondleiding verzorgd. 

Mooi om te zien hoe trots zij zijn op onze 

school. 

 

 

Zoals in de vorige Korenmail genoemd, 

nemen wij op vrijdag 19 oktober afscheid 

van juf Tineke. U bent tussen 15.00 en 

15.45 uur van harte welkom om 

haar, onder het genot van koffie/thee met 

wat lekkers, gedag te komen zeggen.  

 

In het DigiDuif bericht van 1 oktober heb-

ben we onderstaand bericht verstuurd. het 

betreft een wijziging in het vakantie- en vrije 

dagen rooster. Want in overleg met de 

MR, is er een wijziging toegepast op het 
vakantie- en vrije dagen rooster voor de 
kinderen. Donderdag 29 november  

 
 
zijn alle kinderen de hele dag vrij. Dus 
ook groep 5-8. Deze dag zal door het 
team gebruikt worden om de koers voor 
de komende jaren te gaan vaststellen, 
zodat we een nieuw meerjarenbeleids-
plan kunnen formuleren.  
 

Veel leesplezier en voor straks een fijne 

herfstvakantie gewenst. 

Hallo allemaal,  

 

Ik ben Annelon Baan en sinds de zomer-

vakantie ben ik aan het werk voor PCBO 

en vanaf november mag ik als juf aan het 

werk op De Korenaar in groep 5/6, daar 

heb ik heel veel zin in! Ik zal mij even kort 

voorstellen. Ik ben 22 jaar oud en ik kom 

uit Rijssen. Ik vind lesgeven super leuk, 

en ik vind het belangrijk dat kinderen met 

plezier naar school gaan en zich veilig  

 

 

voelen in de klas. Naast lesgeven houd ik 

van reizen, lezen, muziek, knutselen en 

gezellige dingen met vriendinnen doen. Ik 

zie ernaar uit om kennis te maken met de 

school, de ouders maar vooral met de 

kinderen van groep 5/6!  

 

Tot snel! Groetjes Juf Annelon 

Hallo 'iedereen' van de Korenaar! 

 

Mijn naam is Mandy Vianen en vanaf het 

begin van dit schooljaar kunt u me tegen-

komen op de Korenaar! Ik ben aangesteld 

als 'leerkrachtondersteuner' en dat is wat 

ik doe op de maandag-, donderdag- en 

vrijdagochtend, voornamelijk in de groepen 

2, 3 en 4. 

 

Ik ben 48 jaar, getrouwd met Marco en 

moeder van 3 kinderen: Max van 17 (bijna 

18, hoor ik hem zeggen....), Danique van 

15 en Mees van 9. De jongste zit dus zelf 

ook nog op de basisschool, groep 6 van de 

Koningin Juliana School.  

 

Max moet dit jaar examen doen (Havo 5) 

en Danique zit in VWO 4. We wonen sinds 

2006 in het mooie Apeldoorn, maar oor-

spronkelijk kom ik 'uut Grunn'! 

 

In mijn vrije tijd hou ik van lezen, ballet en 

wandelen met onze lieve hond Bo, een 

Berner Sennen van 2 jaar. Uit eten gaan 

vind ik heerlijk, net als 'om de keukentafel 

zitten' met vrienden.  

Tot nu toe heb ik het erg naar m'n zin op de 

Korenaar en hoop ik dat ik hier nog een tijd 

'mag blijven'! Mocht u nog iets van me wil-

len weten, vragen mag natuurlijk altijd! 
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Kinderboekenweek 

Marieke Poppes 

Ik ben Marieke Poppes Mulder, 39 jaar, 

gelukkig getrouwd en moeder van twee lieve 

jongens van 9 en 11 jaar. Ik was blij verrast 

dat ik in juli vorig jaar ben aangenomen als 

onderwijsassistent op basisschool de Ko-

renaar voor de woensdag en donderdagoch-

tend. Wat een leuke school! Na 15 jaar in 

het bedrijfsleven in de marketing/

communicatie branche, heb ik nu het roer 

omgegooid en studeer ik aan het Saxion de 

tweejarige Pabo deeltijd om uiteindelijk 

juffrouw te worden. Het werk als onderwijs-

assistent is superleuk en voor mij een hele 

mooie ervaring om dit naast mijn studie te 

kunnen doen. Ik ben  

 

begin september gestart in de groepen 1, 2 

en 6 en leer steeds meer kinderen goed 

kennen. Ik vind het erg fijn om samen met 

een groepje kinderen extra activiteiten te 

doen, maar ook om de leerkracht die onder-

steuning te bieden die zij nodig hebben.  

Naast het volgen van een studie ben ik ook 

een sportief persoon. Ik hou heel erg veel 

van racefietsen, wandelen met de hond en 

uiteraard van gezellige dingen doen met 

vrienden en de familie. Ik geniet van het 

Heerlijk wegdromen in een mooi, spannend 

of grappig boek. Wie houdt daar nu niet 

van? 

De één wil graag zelf een boek lezen en de 

ander vindt het fijn als een boek voorgele-

zen wordt. 

 

Tijdens de Kinderboekenweek die dit jaar 

gehouden wordt van 3 t/m 14 oktober 

staan boeken en lezen in tal van activitei-

ten centraal, ook op De Korenaar. Voorbeel-

den daarvan zijn: een boek maken met je 

groep, het ‘boek van de dag’, een boeken-

kring, vertellen over je lievelingsboek.  

 

Op donderdag 4 oktober kregen alle groe-

pen een boek van de Ouderraad. We lezen 

al met veel plezier voor uit dat boek.  

 

We sluiten de Kinderboekenweek af met 

een boekenmarkt op vrijdag 12 oktober.  

van 11.00 – 11.45 uur. U bent daarbij van 

harte welkom!  

Bas Moes 

Ik ben Bas Moes en ik ben werk bij PCBO 

als leerkracht en wijk-ICT’er. Op die manier 

combineer ik 2 dingen waar ik enthousiast 

over ben: onderwijs en ICT. Ik ben enthou-

siast over het onderwijs, omdat ik kinderen 

kan inspireren om hun eigen talenten te 

ontwikkelen. Maar ik heb ook een passie 

voor ICT: Ik vind het leuk om uit te zoeken 

hoe ICT-middelen en softwareprogramma’s 

werken, ze toe te passen in mijn eigen klas 

en er uitleg over te geven aan collega’s. Op 

6 PCBO-scholen (waaronder de Koningin 

Juliana School) ondersteun ik collega’s met 

alles op het gebied van computers, soft-

ware en digiborden.  

Samen met mijn vrouw Wendy hebben we 

twee dochters van 19 en 21 jaar. In mijn 

vrije tijd doe ik graag aan hardlopen, fit-

ness, koken en basgitaar spelen.  
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Nieuw verkeersbesluit rondom De Korenaar 

 

Bij het halen én brengen van onze kinderen 

staat veiligheid voorop. 

Veel kinderen worden met de auto gebracht 

en gehaald. Dat geeft veel verkeersdrukte 

rondom de school. Helaas geeft dit vaak 

onveilige situaties. Ondanks alle aandacht 

voor het niet parkeren op de stoep langs de 

school, gebeurt dit nog elke dag.  

De MR en school hebben in overleg met de 

gemeente gezocht naar een structurele  

 

 

oplossing. Nog voor het eind van dit jaar 

(2018) komt er op de stoep bij het kleuter-

plein een gele streep.  

 

Het is met de auto verboden stil te staan 

binnen vijf meter aan beide zijden van de 

schoolplein ingang.  

Dus ook niet in-en uitstappen. De boete 

voor stilstaan binnen deze zone is €95.-  

Het thema tot aan de herfstvakantie is: ‘Ga 

je mee naar de dierentuin?’ 

Als start van het thema mochten de  kin-

deren een knuffel van een dier mee nemen 

die je ook in de dierentuin ziet. De kinderen 

namen een flamingo, een ijsbeer, een 

leeuw, een zebra en nog veel meer dieren-

knuffels mee naar school. We hebben als 

vervolgopdracht een blad over onze eigen 

knuffel gemaakt.  

 

We hebben boeken gelezen, filmpjes geke-

ken en heel veel gepraat over de dieren. 

Ook hebben we aan elkaar verteld wat we 

al weten over de dierentuin. 

In onze groep hebben we een ‘echte’ die-

rentuin gemaakt. Onze dierentuin heet 

‘Korenaarzoo’. We hebben hokken ge-

maakt voor de dieren. Om de dieren te 

kunnen voeren hebben we voer- en drink-

bakjes gemaakt. Ook hebben we van klei 

dierenpoep nagemaakt. Bij elk hok hangt 

een informatiebordje over het dier. 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 

‘Ga je mee naar de dierentuin’ met groep 1/2C? 

Om goed in onze thema hoek te kunnen 

spelen wilden we graag nog wat meer we-

ten. We wilden bijvoorbeeld graag antwoord 

hebben op de volgende vragen: 

-Welke soorten dieren zijn er en hoe heten 

de dieren allemaal?  

-Welk eten krijgen de dieren? 

-Wat doen de verzorgers de hele dag? 

-Hoe worden de hokken schoongemaakt? 

-Hoe weet je de weg in de dierentuin? 

-Ontsnappen er weleens dieren en hoe 

vang je de dieren weer? 

-Als de dieren ziek zijn hoe maken ze de 

dieren weer beter? 

 

Op maandag 24 september gingen we tij-

dens het schoolreisje naar Ouwehands 

dierenpark in Rhenen. Volop de gelegen-

heid om op zoek te gaan naar antwoorden 

op onze vragen! 

 

Wat was die dag een groot avontuur. Eerst 

al de reis naar de dierentuin met de bus. 

Toen we daar aankwamen gingen we in 

groepjes door de dierentuin heen. De kin-

deren hebben heel wat kilometers gelopen 

en hun ogen uitgekeken. We hebben niet 

op alle vragen antwoord gekregen, maar we 

hebben wel heel veel geleerd. Tussen de 

middag werden we verwend met patatjes 

en een ijsje. Daarna mochten we ons heer-

lijk uitleven in de speeltuin, voor veel kin-

deren een belangrijk onderdeel in de die-

rentuin! Toen we bijna alle dieren bekeken 

hadden in hun verschillende onderkomens 

gingen we weer naar de bus. Veel kinderen 

waren zo moe van de dag in de dierentuin 

dat ze de terugreis gebruikten voor een 

verkwikkend dutje. 

In de klas weten we nu nog beter hoe we 

het spel in onze ‘Korenaarzoo’ vorm kun-

nen geven.  
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Juf Linda en juf Jel 40 jaar juf 

 

Op 3 oktober was het feest van juf Linda en 

juf Jel. 

Ze zijn al 40 jaar juf! 

Ze kwamen naar school met fietsen en op 

de fietsen zaten ballonen . 

Ze waren heel erg zenuwachtig maar von-

den het vooral heel erg leuk. 

Toen ze op school waren, zongen we met 

alle kinderen een leid voor hen. 

Daarna ging iedereen naar de eigen klas om 

stoelen te pakken . 

 

 

We gingen voor juf Linda en juf Jel  Koren-

aar gots talent doen. 

Elke klas had wat gedaan.  

Voor juf Linda gingen we in onze eigen 

groep nog even door met 7a gots talent  

met een paar leuke dansjes of liedjes .  

Sommige kinderen hadden nog een cadeau-

tje mee voor juf Linda of juf Jel.  

Het was een superleuke ochtend! 

Noa 

Het feest van juf Linda en juf Jel 

 

3 oktober was er een groot feest want juf 

Linda en juf Jel waren 40 jaar juf. 

Ze kwamen op school met gezellige en leu-

ke fietsen . 

We stonden al klaar in een soort haag. Toen 

ze aankwamen zongen we met de hele 

school een zelf gemaakt lied. 

Toen hielden we een  Korenaars got talent. 

Juf Linda en juf Jel zaten op de ere rij. Iede-

re klas deed iets leuks wat ze zelf voorbe-

reid hadden. 

 

 

Dit vond een van de presentator Lisa er van: 

‘Ik was een klein beetje zenuwachtig, maar 

ik vond het ook erg leuk. Ik vond het heel 

leuk om te zien wat alle klassen hadden 

gedaan. Iedereen had iets anders voor juf 

Linda en juf Jel bedacht. Ik vond het erg 

leuk en bijzonder om presentator te zijn.’ 

In de klas was er een 7a got talent. Een 

paar groepjes hadden iets  voorbereid. In de 

klas was Eline de presentator.  

De presentatoren Lisa en Julia     

Vanuit groep 7 

Hellendoorn 

We gingen met schoolreisje naar Hellen-

doorn. We gingen met de groepen 5 tot en 

met 8. Groep 5 moest met begeleiding en 

de rest mocht vrij rondlopen. Ik zat in het 

groepje met Amè, Noor, Noëlia, Noa, Lisa, 

Maud, Eline G, Bim en ik. Eerst gingen we er 

met de bus naar toe. In de bus zat ik naast 

Amè. Toen we aangekomen waren gingen 

we als eerste naar de verzamel plek om 

onze tassen er neer te leggen. We gingen 

als eerste attractie in de dondersteen. De 

leukste attracties vond ik de tornado riool-

rat en het drakennest. We kregen als mid-

dag eten patat met frikandel. En als einde 

een ijsje. Om 3 uur gingen we terug. We 

waren om 4 uur op school. 

Van Luna  

Schoolreisje Hellendoorn 

 

We gingen met groep 5 tot en met groep 8 

naar Hellendoorn. 

We gingen met hele grote bussen ernaar 

toe. 

Toen we er waren liepen we eerst naar de 

verzamelplek. 

Toen mocht iedereen naar de attracties toe.  

Groep 5 ging onder begeleiding. 

Kinderen uit groep 6, 7, 8 mochten vrij lo-

pen in een groepje. 

Ik zat met Frank en Jaiden. 

Als lunch kregen wij patat en een frikandel. 

En je mocht ook snoep kopen of meene-

men.  

Na de lunch mocht je weer verder. Om half 

3 kregen we een ijsje en om 3 uur gingen 

we met de bus naar school. 

Groep 8 mocht mee omdat er te veel plaat-

sen waren gereserveerd. 

 

Van Simon 


