Meer informatie?

Continu XL

Wilt u meer weten over de school, opvang ikOOK!,
het team, gebouw of anders? Bezoek dan onze
website, volg de school via Facebook, maak een
afspraak met Els van de Kam (directeur) of met
Eveliene van Rooij (ass. leidinggevende ikOOK!).

In het gebouw is kinderopvang ikOOK! gevestigd.
Van 7.30 uur tot 18.00 uur wordt op deze manier
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Aanmelden
Tijdens een afspraak wordt tijd gemaakt voor een
rondleiding met zowel een kijkje in het onderwijs
als evt. de opvang en is er ruimte voor uw vragen.
Het aanmeldformulier voor de school ligt voor u
klaar of vindt u op de website. Voor de opvang
kunt u digitaal inschrijven via de website.
Na inschrijving neemt de school 6 weken voor de
4de verjaardag van uw kind contact op om de
kennismakingsmomenten af te spreken. Ook de
opvang start vanuit een intakegesprek en wendag.
Starten als zij-instromer in groep 3 t/m 8 is ook
mogelijk, er worden dan samen met u, de
leerkracht en directie passende afspraken
gemaakt.

OBS De Korenbloem
Castaert 98
5688 PG Oirschot
info@obsdekorenbloem.nl
www.obsdekorenbloem.nl
Tel. 0499-550230
ikOOK! Tel. 040-3333801

Woensdagmiddag zijn de kinderen vrij vanaf
12.00 uur.

In het gebouw aan de Castaert vindt u onderwijs
en kinderopvang. OBS De Korenbloem is een
openbare school. Iedereen is welkom, niet apart
maar samen! Het gebouw is goed en veilig
bereikbaar voor kinderen en ouders, binnen is
het licht en ruim opgezet. Duurzaamheid speelt
een belangrijke rol.

Ondernemerschap
Creativiteit kent vele kanten;
beeldend, drama, schrijven, digitaal,
muziek ,etc. Presenteren wordt geleerd
tijdens vieringen en presentatie vormen.
Werken aan je eigen talenten en de
vaardigheden van nu en de toekomst!
De maatschappij vraagt om verantwoordelijke,
flexibele, ondernemende en creatieve mensen.
Mensen met goede taal- en rekenvaardigheden,
die oog hebben voor elkaar, kunnen samenwerken,
maar ook duurzaam denken en handelen.
OBS De Korenbloem biedt het onderwijs dat hierbij
aansluit. Want dat is de basis voor de ontwikkeling van
de talenten die je nodig hebt voor de rest van je leven.
Bij de opvang wordt deze lijn doorgezet.

OBS De Korenbloem biedt binnen de eigen klas
op alle niveaus een aanbod. Er is extra uitleg,
begeleiding en diverse hulpmiddelen als dit nodig
is. Indien nodig kan de interne ondersteuningscoördinator de orthopedagoog inschakelen om
mee te denken. Voor kinderen die presteren op
een hoger niveau wordt uitdaging en verbreding
aangeboden waarbij een beroep gedaan wordt
op het denken en organiseren. Daarnaast is er de
Octopusklas, kinderen werken in deze klas met
gelijkgestemden aan eigen kinddoelen. ‘Slim’ zijn
betekent ten slotte niet direct dat je alles al
meteen beheerst.
Overleg en samenwerking met u als ouder is een
vanzelfsprekendheid tijdens de schoolloopbaan.

De zorg van de leerlingen
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op
de mogelijkheden van de leerlingen. Er zijn veel
manieren waarop een kind leert. De een leert door
taal, de ander door doen of bijvoorbeeld met beelden.
We noemen dit meervoudige intelligentie.
De leerkrachten zijn zich hiervan bewust en passen
dit toe in hun lessen. De ontwikkeling van leerlingen
en leerjaren wordt gevolgd met behulp van een
leerlingvolgsysteem. Naast de methode toetsen
worden ook landelijke, onafhankelijke toetsen ingezet
in alle groepen.

Belangrijke bouwstenen:
 Veiligheid
 Vertrouwen
 Kennis
 Zelfstandigheid
 Ouderbetrokkenheid

 Respect
 Sfeer
 Creativiteit
 Cultuur

Opvang & onderwijs onder één dak
ikOOK! hanteert voor de kinderen van 0-4 jaar
een verticale groep, bij de BSO wordt de groep
gesplitst voor de jongere en oudere leerlingen.
Kinderen van 2 tot 4 jaar nemen standaard vanuit
de dagopvang deel aan het peuterprogramma.
Leerkrachten van de onderbouw zijn bekend bij
de oudste peuters, dit zorgt voor een soepele
doorstroming naar groep 1-2. Er is een breed
activiteitenaanbod, het kinderdagverblijf sluit
hierin aan bij de onderbouw van de basisschool.
BSO - voor & na lestijd - is vrije tijd, maar wel in
de vertrouwde omgeving van school.
Stichting ikOOK! hanteert onderstaande tarieven
voor de diverse mogelijkheden van opvang. Bij
genoemde tarieven is geen rekening gehouden
met een eventuele kinderopvangtoeslag van de
belastingdienst, waardoor het uiteindelijke
bedrag dat u betaalt, doorgaans een beperkt deel
is van de vermelde maandprijs. Via de site van de
belastingdienst kunt u een berekening maken
van uw eventuele teruggave. Tarieven 2019;
KDV standaard

40 weken,
48 weken,

7.30-18.00
7.30-13.00
8.30-14.45

€ 7,04

KDV
verlengd

40 weken,
48 weken,

07.00-07.30
18.00-18.30

€ 7,59

Peuter
programma

40 weken

8.30-11.45

€ 7,04

BSO standaard

40 weken

07.30-08.30
12.30-18.00
14.30-18.00

€ 6,43

BSO
verlengd

40 weken

07.00-07.30
18.00-18.30

€ 7,59

Vakantie

8 weken

07.30-18.00

€ 6,43

Op basis van
beschikbaarheid

€ 7,59

Flexibele dagen incidenteel

