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Vrijdag 14 december: Roostervrije dag voor de groepen 1-2, alle kleuters vrij

Activiteiten
Kerstwensjesproject Elegaststraat
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen van de locatie Elegaststraat een brief en tekening
meegekregen voor het kerstwensjesproject.
Samen met uw kind kunt u een wens bedenken. Dit kan zijn voor iemand bekends die in
deze tijd wel wat extra aandacht kan gebruiken.
Vul dan de achterkant van de tekening in, kleur de tekening en hang deze voor vrijdag 14
december in de grote kerstboom in de hal van de Elegaststraat.
De commissie zal dan bekijken welke wensjes in vervulling kunnen gaan en ook welke
wensjes zo speciaal zijn dat we ze op 20 december op het podium bespreken.

Korenaar Ik doe mee

Activiteiten voor kinderen die zich hebben opgegeven:
Maandag: 14.45-16.00 uur: Sport gymzaal Vitruviusweg
Dinsdag: 14.45-15.15 uur: Voorleeshalfuurtje:
hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)
Woensdag:12.15-13.15 uur: Sport gymzaal Vitruviusweg
Maandag:tijdens lestijd: Mad Science Elegaststraat
Dinsdag:tijdens lestijd: Mad Science Vitruviusweg

Waar zijn wij als school mee bezig
Viering Sint zijn verjaardag
De kerstbomen staan al in de klas, maar we willen toch nog even wat foto’s delen
van het grote feest dat afgelopen woensdag op onze school heeft plaatsgevonden.

Sint bezocht ons met drie pieten. Hij was wel een jaar te vroeg naar de nieuwe
locatie gereden. Gelukkig was daar de aannemer hard aan het werk. Deze zorgde er
samen met meneer Raymond voor dat Sint en zijn pieten veilig op de Vitruviusweg
aankwamen.
Sint is verwend met heel veel lachende gezichten, mooie tekeningen en optredens.
Alle kinderen zijn verwend met een heel gezellige, vrolijke, gekke dag,
groepscadeaus, mooie surprises en heel veel pepernoten.

Afscheid van juf Jaklien
Beste ouders/ verzorgers,
Vanaf 1 januari 2019 zal ik niet meer werkzaam zijn op “de Korenaar”.
Na lang twijfelen heb ik ervoor gekozen om het onderwijs te verlaten en eens rustig op zoek
te gaan naar een nieuwe uitdaging. Woensdag 19 december zal mijn laatste werkdag zijn.
Ik heb afgelopen jaren erg genoten van jullie kinderen. Hun vrolijkheid, spontaniteit en lieve
knuffels hebben mij altijd veel werkplezier gegeven. Bedankt voor het vertrouwen!
Ook de ouderraad wil ik via deze weg heel hartelijk bedanken voor de plezierige
samenwerking en de gezellige vergaderingen.
Vriendelijke groet en misschien tot ziens,
Jaklien Koole
Als school vinden wij het erg jammer dat juf Jaklien vanaf januari niet meer werkzaam zal
zijn in het onderwijs en dus ook niet op onze school. Gelukkig is de vervanging inmiddels

goed geregeld. Juf Sophie van der Linden zal juf Jaklien vanaf januari vervangen. Sophie
kijkt met veel plezier uit naar deze vervanging.

Nieuwbouw

-

-

Maandag 2 december zijn de metselaars gestart met het metselwerk. De muren van
de school worden in wildverband gemetseld. De muren van de gymzaal, het donkere
metselwerk, wordt in kruisverband gemetseld.
Donderdag/vrijdag zijn de steigers geplaatst zodat volgende week de volgende laag
metselwerk gedaan kan worden.
Daarvoor worden eerst geveldragers bij alle kozijnen geplaatst. Hierop rusten dan de
volgende lagen stenen.
De eerste winddoeken zijn aangebracht, dit om het gebouw winddicht te maken.
En….. en creatieve oplossing: in de school staat een soort tentje, kunnen materialen
droog weggelegd worden.

Externen
Nieuwe gebiedscoördinator Prinsejagt en Driehoeksbos
Met ingang van 1 december 2018 neemt Rob Hulsman afscheid als gebiedscoördinator van
de wijken Prinsejagt 1,2,3 en Driehoeksbos. We bedanken Rob voor de fijne samenwerking
de afgelopen jaren. De nieuwe gebiedscoördinator stelt zich aan u voor.
Uw gebiedscoördinator bij de gemeente Eindhoven is Marianne Uytdehage.
Mijn naam is Marianne Uytdehage. Ik ben sinds december 2018 de opvolger van Rob Hulsman.
Ik werk aan en voor een aantal buurten van onze stad als gebiedscoördinator
van de gemeente Eindhoven. Ook voor de buurt waarin u woont: Prinsejagt
en Driehoeksbos. Samen met u als bewoners en andere betrokkenen, wil ik
bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van uw buurt.
Wat kan ik als gebiedscoördinator voor u doen?
Als gebiedscoördinator ben ik namens de gemeente het eerste
aanspreekpunt voor uw buurt. Voor zowel de bewoners(organisaties) en
ondernemers, maar ook de Politie, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen,
scholen, etc. Het gaat dan om onderwerpen die voor meerdere bewoners van belang zijn. Welke
kansen liggen er volgens u? En hoe kunt u daar zelf aan bijdragen? Ik help u graag op weg.
U kunt me bellen op 040-238 8874 of mailen naar m.uytdehage@eindhoven.nl.
Samenwerken en verbinden
Zonder samenwerking komen we niet ver. Daarom ben ik regelmatig in contact met de diverse
betrokkenen bij de buurt. Het verbinden van al deze partijen is een belangrijk deel van mijn werk.
Op die manier ontstaan korte lijntjes, kunnen we elkaar dus makkelijk vinden en voorkomen we
dat we langs elkaar heen werken. Bovendien staan we samen een stuk sterker om tot
oplossingen te komen.
Oren en ogen
Ik ben namens de gemeente “de oren en de ogen in uw buurt” en geef uw en andere signalen
aan de juiste mensen door. Dit kan gaan over verkeerssituaties, het groen, sociale problemen,
ontmoeting, veiligheid, (jeugd)overlast, etc. Ik denk graag mee over bijvoorbeeld de
bewonersparticipatie bij projecten, buurtpreventie, het opzetten van een overlegstructuur of een
burenhulp-project als “Zorgzame Buurt”. Het stimuleren, enthousiasmeren en waarderen van
mooie projecten die vanuit uw buurt tot stand komen, zie ik als één van mijn taken.
Meldingen openbare ruimte
Heeft u een melding met betrekking tot de openbare ruimte, zoals over zwerfafval, losliggende
stoeptegels of kapotte bankjes en afvalbakken? Dan kunt u dit het beste op de volgende manier
doorgeven aan de gemeente:
-

Gebruik de BuitenBeter-app (als u een smartphone heeft)

-

Ga naar onze website Eindhoven.nl/buitenbeter

-

Bel 14040 (algemene nummer gemeente)

