
 
  

 
Nr. 11 maandag 19 november 2018   
 

Belangrijke data  

 Maandag 19 november: start leefstijlthema 3 “Ken je dat gevoel”. Zie hieronder. 

 Dinsdag 20 november: schoen zetten op school (ook voor ouders/verzorgers) 

 Dinsdag 20 november: facultatief gesprekken sociaal en emotioneel gebied 
 Vrijdag 23 november: vrije dag voor de groepen 1-2, alle kleuters vrij  
 Dinsdag 27 november: grote Tafeldiplomadag 

 

 
 

Activiteiten 
 

Korenaar Ik doe mee 

 

 

Activiteiten voor kinderen die zich hebben opgegeven: 

Maandag: 14.45-16.00 uur: Sport gymzaal Vitruviusweg 
Dinsdag: 14.45-15.45 uur: Dans gymzaal Vitruviusweg  
Dinsdag:14.45-16.00 uur: Circus gymzaal Elegaststraat  
Dinsdag: 14.45-15.15 uur: Voorleeshalfuurtje: hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)  
Woensdag:12.15-13.15 uur: Sport gymzaal Vitruviusweg   
Donderdag:14.45-15.45 uur: Muziek Zonlokaal Vitruviusweg  
Donderdag:14.45-15.45 uur: Theater gymzaal Elegaststraat  
 
Maandag:tijdens lestijd: Mad Science Elegaststraat 
Dinsdag:tijdens lestijd: Mad Science Vitruviusweg  
 

Voorstelling circus 
Op dinsdag 4 december is er een heuse circusvoorstelling. De kinderen vertonen hun 
circuskunsten. Natuurlijk zijn alle ouders/verzorgers, opa’s/oma’s welkom als publiek. De 
voorstelling is in de gymzaal van de Elegaststraat. Tijd: 14.55-16.00 uur. 
 
Medio december is er mogelijkheid om in te schrijven voor de workshops die plaatsvinden in 
januari/februari 2019. Uw kind ontvangt hiervoor wederom een flyer. 
 
 

 



Schaaktoernooi 
Zondag 11 november is op B.s. 't Karregat de 1e ronde om de Eindhovencup gespeeld.  
Er waren 84 kinderen op af gekomen. Een geweldige opkomst. 
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de activiteiten zoals, het 
grote schaakbord, het Estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf. 
  
Van onze school deed dit keer 2 kinderen mee. 
Joshua Cornelissen en Mandola Simons.  
Voor beiden was dit hun eerste Eindhovencup en ook hun eerste toernooi.  
En beiden speelden mee in groep H. 
Joshua had er veel zin in. Hij heeft goed gespeeld en veel geleerd. 
Zijn laatse partij won hij schitterend. Goed gedaan Joshua.  
                                                                       
Mandola speelde zoals gezegd ook in groep H.  
Zij deed het nog een tikkeltje beter. 
Ze werd derde in groep H en ging met een mooie  
beker naar huis. Goed gedaan Mandola. 
  
Iedere deelnemer kreeg zoals gewoonlijk weer een mooi prijsje mee naar huis. 
Het was een geslaagde dag.  
Meneer Mario Adriaans. 

   

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
  

Leefstijlthema 3: Ken je dat gevoel? 

Geachte ouders en/of verzorgers, 
  
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele 
vaardigheden. Wij rondden onlangs het tweede thema over communicatie af.  
Deze week beginnen wij met een nieuw thema Ken je dat gevoel? 
  
De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala aan 
woorden om deze emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot vier 
basisemoties. Dat zijn boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze emoties staan centraal 
in dit thema. 
  
Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om 
gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van 
deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren 
die van anderen te herkennen. Daarnaast beschikken kinderen vaak nog niet over juiste 
woordenschat om precies aan te kunnen geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of 
boos zijn, maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat, kunnen 
ze niet verwoorden. In een aantal lessen besteden we daarom aandacht aan het uitbreiden 
van de emotionele woordenschat. 
  
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen.  
Hebt u nog vragen, dan horen wij dat graag, 
  
Met vriendelijke groet, 
Team de Korenaar 

  



Nieuwbouw 
 

 
 

Externen  
 
Voorstellen nieuwe wijkagent  
Mijn naam is Maritio, ik ben 27 jaar oud en ik werk 6 jaar bij de Nationale Politie.  
Sinds 1 november 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de Politie Eindhoven in de functie 
van wijkagent. Ik ben wijkagent van de volgende wijken: Jagershoef, Prinsejagt, 
Driehoeksbos en het sportcomplex Eindhoven Noord.  
  
Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de politieorganisatie. Ik 
probeer zoveel als mogelijk herkenbaar en aanspreekbaar te zijn in de 
wijk. Mijn doel is om krachten te bundelen en samen met burgers en 
ketenpartners te streven naar een veilige en leefbare wijk. De bewoners 
van mijn wijk kunnen met structurele problemen of wijk gerelateerde 
vragen bij mij terecht. Veiligheid is iets waar wij met z’n allen 
verantwoordelijk voor zijn.  
  
Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van mijn werkzaamheden? Volg mij via mijn 
Instagram account: @ wijkagentmaritio_eindhoven   
  
Ik ben te bereiken via het algemene politie telefoonnummer: 0900-8844. Of u kunt gebruik 
maken van het contactformulier op politie.nl.  
Bel bij spoedgevallen altijd 112!  



Muziekgebouw Eindhoven  

 
 

 

Ageeth de Haan 

zo 2 dec 2018 14:15 

Ageeth de Haan zingt in een warme sfeer de allerleukste traditionele en 

zelfgeschreven Sinterklaasliedjes. Tussendoor vertelt ze het verhaal van Pietje 

Moe die met Sinterklaas mee wil naar Nederland en daar alles wil leren. Even 

keert het ouderwetse Sinterklaasgevoel terug en uit volle borst meezingen mag! 

 

Goed om te weten: Ageeth neemt geen Sint en Pieten mee! 

 

 
  

 

https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/1222/Ageeth_de_Haan_/Zachtjes_Gaan_De_Paardenvoetjes_2_/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=Kids+november&utm_campaign=ageeth&rt=1934274&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1

