
 
  

 
Nr. 17 maandag 21 januari 2019   
 

Belangrijke data  

 Maandag: Start Leefstijl thema 4: Ik vertrouw op mij (zie hieronder) 

 Woensdag: Start Nationale Voorleesweken  
 

 Dinsdag 29 januari: 8.45-10.00 Koffieochtend, thema Sociale Media, omgaan met 
internet/whatsApp etc. Locatie Elegaststraat  

 

Activiteiten         
 
Leefstijl thema 4: Ik vertrouw op mij. 

In het kader van de leefstijllessen rondden wij onlangs thema 3 Ken je dat gevoel? af.  
Deze week starten wij met thema 4: Ik vertrouw op mij. 
  
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en 
volwassenen in hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische 
inschatting van de eigen mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te 
werken aan een positief én een realistisch zelfbeeld. Daar zullen wij ons de komende zes 
weken mee bezig houden. 
  
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 
 

Koffieochtend: Thema Sociale Media / omgaan met internet 
Volgende week dinsdag 29 januari is er op de locatie Elegaststraat een koffieochtend over 
sociale media. Wij denken een heel belangrijk onderwerp in deze tijd, waar veel leerlingen 
mee in aanraking komen. Over het algemeen in positieve zin, maar ook regelmatig in 
negatieve zin. Veel vragen hierover komen aan de orde. 
De koffieochtend start rond 8.45 uur en eindigt ongeveer om 10.00 uur. 
In het volgende Korenaarbulletin krijgt u meer informatie. 

 
 
Schaaktoernooi 
Zondag 13 januari is in Sporthal De Bongerd in Breugel de 2e ronde om 

de Eindhovencup gespeeld. Er waren 65 kinderen op af gekomen. Een 

mooi aantal. 

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 weer 2 kinderen mee. Bram Bijsterveld en Joshua 

Cornelissen. Bram speelde in groep C. Een sterke groep. Bram kwam een beetje moeizaam 



op gang. Maar de laatste 3 partijen was hij weer bij de les en die won hij achter elkaar. Goed 

gedaan Bram. Joshua speelde in groep F. Hij deed goed zijn best en wordt ook steeds beter. 

Hij won mooi zijn laatste partij. Goed gespeeld Joshua.   

Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje. Het was weer een 

geslaagde dag. Meneer Mario Adriaans. 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 

 
 
Korenaar Ik doe mee  
  

 
 

Maandag 21 januari start periode 2 van het talentprogramma. Er waren deze keer veel 
inschrijvingen. Voor de workshop sport hebben we helaas een aantal kinderen teleur moeten 
stellen. We gaan bekijken of het mogelijk is om dit aanbod in periode 3 uit te breiden.  
Hieronder het overzicht van de workshops, de tijden en de locatie waar deze plaatsvinden.  
 
Maandag 21 januari:  14.45-16.00 uur  Sport   groep 3,4  Vitruviusweg 
Dinsdag 22 januari:   14.45-16.00 uur  Circus   groep 4,5,6  Elegaststraat 
Dinsdag 22 januari:   14.45-15.45 uur  Muziek  groep 1,2  Vitruviusweg  
Dinsdag 22 januari:   14.45-15.45 uur  Dans   groep 6,7,8  Vitruviusweg  

Woensdag 23 januari:  12.15-13.15 uur  Sport   groep 5,6,7  Vitruviusweg 
Donderdag 24 januari:  14.45-15.45 uur  Theater  groep 7,8  Elegaststraat 
Donderdag 24 januari:   14.45-15.45 uur  Muziek  groep 1,2  Vitruviusweg  
 
Bij de workshop Dans zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Mocht je nog mee willen doen dan kun je dit uiterlijk 
donderdag 24 januari aan Amber Dekker laten weten a.dekker@skpo.nl 
 
 

Iedere dinsdag 14.45/15.00 - 15.30 uur: Voorleeshalfuurtje: 
hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)   
 
 
Maandagen: Tijdens lestijd op locatie Elegaststraat workshops Mad Science 
Dinsdagen: Tijdens lestijd op locatie Vitruviusweg workshops Mad Science  
 
 
 
  
  

mailto:a.dekker@skpo.nl


Nieuwbouw  

 
 
Afgelopen week is er weer hard gewerkt op de bouw. De firma Welvaarts is gestart met het 
leggen van de bekabeling. Daarnaast hebben de voorbereiding voor het storten van de 
verdiepingsvloer plaatsgevonden. De komende week krijgen we te maken met lage 
temperaturen en sneeuw….. Het kan zijn dat er dan niet gewerkt kan worden of minder 
gedaan kan worden dan gepland was….  
 
 

Externen  
 
 
Nationale Voorleesdagen 
In een bijlage bij dit Korenaarbulletin is een informatiebrief van de 
Openbare Bibliotheek met als thema de Nationale Voorleesdagen 
toegevoegd.  
 
 

 
 
Ook zin in een feestje?  
Vrijdag 25 januari Jeugddisco voor alle kinderen uit Jagershoef. Zie voor meer informatie de 
uitnodiging die als bijlage is toegevoegd bij dit Korenaarbulletin en/of de app en website van 
onze school. 



 
 

Vormsel 2020 
 

Zit uw kind in het schooljaar 2018-2019 in 
groep 8? En wilt u graag dat uw kind zijn/ 
haar Vormsel ontvangt? Kom dan op 
dinsdag 12 februari 2019 is er om 19.00 
uur naar KTC St. Petrus aan de 
Kloosterdreef 31 voor de informatieavond 
voor aanstaande vormelingen en hun 

ouders. De voorbereiding van het vormsel start in groep 8 in maart 2019 en loopt tot 
mei van de brugklas. Rond Pinksteren 2020 vindt de viering plaats. 
Graag tot 12 februari! 
 

Werkgroep Vormsel, parochie St. Petrus’ Stoel 
 
 
 
 
 
 


