Nieuwsbrief van vrijdag 1 maart 2019

nummer: 7

‘t Korenpraatje
Basisschool De Korenaar
Rector Heuvelsstraat 4 5704 AN Helmond 0492-511604

Van de directie
Personele ontwikkelingen
Zoals de meeste ouders misschien wel weten heeft Femke Boetzkes,
onze leerkracht van de taal- en plusklas, 7 jaar geleden een autoongeluk gehad waarbij zij een chronische whiplash opgelopen heeft.
Dit heeft een hele grote impact op haar hele leven gehad en op dat van
haar gezin. In de praktijk betekent dit dat Femke dagelijks heel veel
pijn heeft, weinig energie en dat zij snel overprikkeld is door geluid. In
haar gezin heeft zij daardoor veel aanpassingen moeten doen.
Vier jaar geleden heeft Femke daarom al het besluit genomen om
minder te gaan werken, twee dagen per week, zodat zij op de overige
dagen kan rusten van en voor het werken. Ook is toen besloten dat zij
niet meer een gewone klas zou draaien omdat dat gewoon te zwaar is.
Femke hoopte dat zij met deze aanpassingen toch nog het beroep kon
blijven uitoefenen wat haar zo lief is.
Maar in de praktijk blijkt dat zij thuis alleen maar ligt te rusten en het
beetje energie wat zij heeft besteed aan de kinderen van school.
Daardoor kan zij haar eigen gezin niet de aandacht en energie geven
die nodig is.
Femke heeft dan ook met heel veel pijn in haar hart besloten dat zij de
energie die zij nog wel heeft aan haar eigen kinderen en echtgenoot
gaat besteden en dat zij afscheid gaat nemen van het onderwijs.
Dit is een hele moeilijke beslissing geweest, om na bijna 20 jaar de
Korenaar te moeten verlaten, want zij heeft altijd intens genoten van
het werken met de kinderen.

Op de agenda
11 maart 2019
Hoofdluiscontrole
12 maart 2019
Schoolfotograaf
Alle gymlessen vervallen!!
19 maart 2019
Studiedag De Vreedzame School
Alle kinderen vrij

20 maart 2019
Spelletjesochtend groep 1-2
27 maart 2019
Knutselen groep 1-2
5 april 2019
‘t Korenpraatje

Belangrijke mededeling
Vrijdag 15 maart 2019
Alle kinderen vrij

Vanaf deze week is Femke ziek gemeld totdat de datum van haar
ontslagaanvraag ingaat.
Als Femke wat meer tot rust is gekomen zal zij nog afscheid nemen van
de kinderen waarmee zij gewerkt heeft.

Pagina 1 van 5

Als team betreuren wij het vertrek van deze betrokken collega enorm, maar wij hebben alle begrip en
respect voor haar keuze. Langs deze weg willen wij Femke dan ook ontzettend bedanken voor haar inzet
op de Korenaar.
De taalondersteuning zal voorlopig worden overgenomen door juf Annelies (kleuterondersteuning) en
door juf Hilda.
Over de voortgang van de plusklas kan ik u nog niet aangeven hoe dit zal gaan verlopen, maar zodra dit
bekend is zal ik dit met de betreffende ouders communiceren.
Namens Femke Boetzkes
Lia Kromhout van der Meer, directeur a.i.
----------Mijn eerste indrukken…..
Ik loop nu een kleine maand rond op de Korenaar en heb veel indrukken binnen- en meegekregen. Ik
voel mij erg welkom bij het team, de kinderen en de ouders.
De school heeft in november een onvoldoende beoordeling gekregen van de inspectie. Mede daardoor
heeft het schoolbestuur de keuze gemaakt om mij als Interim directeur aan te stellen. In de komende
vakantie ga ik een aantal zaken op papier zetten en een plan van aanpak opstellen. De herstelopdracht
die er ligt heeft in grote lijnen te maken met een vernieuwing op het geven van onderwijs, de
doorgaande lijn hierin, de samenwerking in het team, ‘van elkaar leren’ en het pedagogisch klimaat in
de school. De eerste mooie en positieve stappen hebben we afgelopen donderdag al gezet. Ik heb er
dan ook alle vertrouwen in dat ik dit samen met het team goed op de rails kan krijgen. Het team wil heel
graag verder ontwikkelen en zal er echt voor gaan.
Op dit moment is het inspectierapport openbaar en in te zien op: www.onderwijsinspectie.nl.
Rond eind maart wil ik, samen met het schoolbestuur, een bijeenkomst organiseren waarin u de vragen
kunt stellen die er leven en waar ik ook het plan van aanpak toe zal lichten.
Duidelijk is dat er onder ouders onrust heerst en voor een groot deel heeft dit, in mijn ogen, te maken
met communicatie maar ook met heel veel zaken die in het verleden gebeurd zijn. Hier kan ik helaas
niets aan veranderen, dus ik hoop dat dit stukje op een bepaald moment losgelaten kan worden op alle
niveaus binnen de school. Ik begrijp ook dat er veel gesprekken plaatsvinden tussen ouders op het
schoolplein. Dit is niet te voorkomen. Wat ik erg op prijs heb gesteld is dat ouders mij persoonlijk
signalen hebben gegeven zodat ik, waar mogelijk en waar nodig, al heb kunnen handelen.
Communicatie is altijd wederzijds, dus ik hoop dat u signalen neer blijft leggen waar ze horen zodat er
iets mee gedaan kan worden, maar ook om te voorkomen dat zaken verkeerd geïnterpreteerd of
ingevuld worden. Uiteraard horen wij het ook graag als het goed gaat.
Tot zover even.
Ik wens alle kinderen en ouders een heel leuk Carnaval en een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Lia Kromhout van der Meer

Pagina 2 van 5

Aanwezigheid Lia Kromhout van der Meer
In maart 2019 ben ik aanwezig op:
Dinsdag 12 t/m donderdag 14 maart
Dinsdag 19 t/m donderdag 21 maart
Dinsdagochtend 26 maart ben ik op het bestuurskantoor (dus niet op school)
Woensdag 27 t/m vrijdagochtend 29 maart

Uit groep 6/7 b
Pluisje (door Noël)
Er was eens…….. een klein huisje . Met daar binnen in een Pluisje .
Hij woonde aan zee , met een vee.
Opeen dag zag hij een ander pluisje .In een groter huisje .
Naar een paar weken zweten. Vroeg hij haar wat te eten.
Naar een paar maanden begonnen…. Ze elkaar te zoenen.
En elkaars schoenen te boenen. En leefde lang en gelukkig.
Een heel eng wezen (door Evi)
Ik was een boek aan het lezen.
En opeens zag ik een heel eng wezen.
Hij is zwart.
En hij had heel veel kracht.
Hij was streng.
En daarom was die heel eng.
Hij was mooi.
Maar hij heeft een hele puinzooi.
Hij was heel krachtig.
En is heel machtig.
Hij zot vol met lijm.
En dit is het einde van mijn super mooie rijm.
Man in Parijs (door Marit)
Er was eens een man in Parijs.
Hij eet graag ijs.
Ik wil het kopen.
Maar dan moet ik kilometers lopen.
De ijskraam is ver weg.
En onderweg staat een supergrote heg.
Op ijs is hij dol.
Maar dan wordt hij wel bol.
Op de dag maandag.
Kijkt hij altijd naar de mooie dag.
Op de dag dinsdag is hij altijd lui met ijs.
Lekker in de stad Parijs.
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De man die denkt dat hij alles kan! (door Jitske)
Er was eens een man.
Die zei dat hij alles kan.
Wat een opschepper zeg.
PAS MAAR OP want dalijk ligt hij dood op de weg.
Hij is eng.
Want hij is kei streng.
Wat moet je toch met zo’n enge man.
Die zegt dat hij alles kan.
Ik weet het niet.
Vraag het maar aan zwarte piet.
Maar waarom is er een man.
Die zegt dat hij alles kan.

In de buurt
Even een reminder:

Overige nieuwtjes

Een beweegvriendelijk Brouwhuis en Rijpelberg
Kinderen en volwassenen verdienen een woonomgeving die
inspireert en uitdaagt tot bewegen en ontmoeten. Maar hoe ziet zo’n
woonplek er eigenlijk uit?

1. Honden mogen niet op de
speelplaats

2. Parkeren voor de school
(op het gras) is alleen voor
personeelsleden
3. Niet fietsen op het
schoolplein

Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd, ook in Rijpelberg en
Brouwhuis. Daarom gaat de gemeente ze de komende jaren
vernieuwen. Doel is om de speelruimte gevarieerd, eigentijds en
avontuurlijk maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in
de buitenlucht te bewegen, ontdekken en ontmoeten.
Wat is nodig?
Wat is in Rijpelberg en Brouwhuis nodig om meer buiten te bewegen,
ontmoeten en ontdekken?
Daarover gaat Jibb+ in gesprek met kinderen tijdens en na schooltijd
om hen te inspireren hierin mee te denken. Is het schoolplein een
plezierige plek om na schooltijd te verblijven? Zijn de wandel- en
fietsroutes van huis naar school veilig en inspirerend genoeg? De
inbreng en ideeën van de kinderen worden verwerkt in een eerste
voorstel.
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Ook bewoners worden uitgenodigd om hierover mee te denken. Kunt u iets bijdragen om de
speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de
bewonersavond in uw wijk!
Bijeenkomsten op 12 en 14 maart
De bewonersavond van Brouwhuis is op 12 maart in het Tienerhuis (Rivierensingel 752).
Die van Rijpelberg vindt plaats op 14 maart in wijkhuis De Brem (Rijpelplein 1).
Beide bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur.
De avonden starten met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente.
Daarna gaan medewerkers van de gemeente graag met u in gesprek.
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

4 t/m 10 maart 2019

FIJNE VAKANTIE 
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