
 
  

 
Nr. 15 maandag 17 december 2018   
 
In verband met de Kerstvakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op dinsdag 8 januari 2019  

Belangrijke data  

 Woensdag 19 december: ‘s avonds om 18.00 uur kerstdiner (zie hieronder). 

 Donderdag 20 december: verkort lesrooster school uit om 14.00 uur 
 Vrijdag 21 december: Kerstvakantie 
 Maandag 7 januari: Allemaal weer naar school  
 

 
 

 

Activiteiten 
 
 
Kerstdiner woensdagavond  
 
Tijd locatie Elegaststraat: 17.30-19.15 uur 
Tijd locatie Vitruviusweg: 18.00-19.45 uur 
Aanstaande woensdagavond, 19 december, hebben alle leerlingen kerstdiner met hun eigen 
groep. Ook voor ouder(s)/verzorger(s) is er een gezellig samenzijn met hapjes in de hal van 
de school. 
De Kerstviering is voor alle kinderen een verplichte schoolactiviteit. Alle activiteiten op de 
jaarkalender zijn verplichte schoolactiviteiten. Mede doordat deze uren ook als onderwijsuren 
geoormerkt zijn, is het mogelijk dat er vrijdag een roostervrije dag is ingepland.  
Indien uw kind niet aanwezig zal zijn dient u, als ouder(s), een verlofaanvraag in te dienen 
voor deze activiteit.  
Daarnaast is er rekening gehouden met ouder(s)/verzorger(s) die kinderen op beide locaties 
hebben door de begin- en eindtijd met een half uur verschil te laten plaatsvinden.   

 
 
Kerstwensjesproject 
Afgelopen week hebben veel kinderen samen met hun ouder(s) weer een kerstwens in de 
boom van de Elegaststraat gehangen. Afgelopen vrijdag hebben de kerstelfjes (vrijwilligers 
van Jagershoef) alle wensen uit de boom gehaald. 
Zij zullen gaan kijken welke wensen in vervulling kunnen gaan. Tevens zullen zij bekijken 
welke wensen we zullen bespreken tijdens de kerstviering op donderdag 20 december in de 
hal van de Elegaststraat. 
Zoals ieder schooljaar zullen er weer leuke en hartverwarmende wensen tussen zitten. 

 

  



Waar zijn wij als school mee bezig 

 
 
Korenaar Ik doe mee  
  

 
 

 
Dinsdag 18 december: 14.45/15.00 - 15.30 uur: 
Voorleeshalfuurtje: hal Elegaststraat (groep1-2-3 je 
bent welkom)   
 
 

In kerstsfeer zullen oma Ingrid en tante Ria dinsdag voorlezen. Dus kom 
allemaal naar het voorleeshalfuurtje op deze dinsdag voor Kerst.  
 
Het voorleeshalfuurtje start in 2019 weer op dinsdag 8 januari.  

 
 
Terugblik workshops talentprogramma  
We kijken met een heel tevreden gevoel terug op het aanbod en de deelname aan de 
workshops in de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie.  
Met veel plezier, enthousiasme en talent hebben maar liefst 103 kinderen deelgenomen aan 
de zeer diverse activiteiten van het talentprogramma Korenaar: Ik doe mee & Dikkie en Dik 
ook!  
Verder was het echt geweldig om te zien hoeveel ouder(s)/verzorger(s) aanwezig waren bij 
de presentatie of voorstelling tijdens de laatste bijeenkomst indien deze bij de betreffende 
workshop was ingepland.  
 
Binnenkort ontvangt u via mail de flyer met het aanbod talentprogramma voor de periode van 
21 januari t/m 28 februari 2019. Ook zullen uw kind(eren) de flyer nog mee naar huis 
brengen.  
 
  
Externen  
 
Aanbod Tech Play Festival bibliotheek Eindhoven tijdens de Kerstvakantie  
In de bijlage bij dit Korenaarbulletin vindt u het aanbod van het Tech Play Festival dat de 
bibliotheek Eindhoven organiseert tijdens de Kerstvakantie.  
 
 

Aanbod Muziekgebouw Eindhoven tijdens de kerstvakantie 
Het jaarlijkse Pannenkoekfestival biedt donderdag 27 december  een compleet programma 

voor kinderen van 2 tot 7 jaar met hun papa’s, mama’s, opa’s en oma’s! Dit jaar hebben we 

het Kinderpopconcert van Jelle Amersfoort én het interactieve liedjesprogramma Apennoten 

met Nienke van den Berg, bekend van Zappelin / NPO3. Presentator Nol Havens, zanger van 

VOF De Kunst, zorgt ervoor dat je je thuis voelt en zingt met de kleine bezoekers het 

Pannenkoekenlied.    www.muziekgebouweindhoven.nl/pannenkoekfestival2018 

http://www.muziekgebouweindhoven.nl/pannenkoekfestival2018


Kinderen (6+) ontdekken samen met Angela Schijf, één van de meest geliefde actrices van 

ons land, een hoogtepunt uit de klassieke muziek: De Vier Jaargetijden van Vivaldi. Zaterdag 

29 december kan iedereen mee op een avontuurlijke reis, dwars door een barre winter, een 

sprankelende lente, een verzengende zomer en een onstuimige herfst. De gevierde 

kinderboekenschrijfster Imme Dros schreef voor deze voorstelling een spannend sprookje. 

Twee zusjes, de één braaf, de ander brutaal, belanden in de wondere wereld van Vrouw 

Holle.    www.muziekgebouweindhoven.nl/4jaargetijden2018 

 

Lejo, het beroemde vingerpoppetje uit Sesamstraat, neemt het pianoduo Beth & Flo een dag 

mee op sleeptouw. Uiteraard mogen de kinderen vanaf 3 jaar ook mee. De dag vliégt om, 

want er is een hoop te doen. Ondersteund door prachtig pianospel doet Lejo zijn 

ochtendgymnastiek, gaat hij spelen, zwemmen, vliegen, vallen en weer opstaan. Misschien 

mag hij ook wel even meespelen op de piano, samen met de vier handen van Beth & Flo. 

Sluit de kerstvakantie zondag 06 januari af met pianomuziek en een lach.    

www.muziekgebouweindhoven.nl/beth-flo-lejo 

 
Het team van De Korenaar wenst alle kinderen, 

ouders/verzorgers hele fijne en sfeervolle Kerstdagen, een gezellige 
vakantie en 

 

http://www.muziekgebouweindhoven.nl/4jaargetijden2018
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/beth-flo-lejo

