
 
  

 
Nr. 18 maandag 28 januari  2019  
 
In verband met de studiedag op maandag 4 februari verschijnt het volgende 
Korenaarbulletin op dinsdag 5 februari  
 

Belangrijke data  

 Dinsdag 29 januari: 8.45-10.00 uur koffieochtend voor alle ouders/verzorgers van 
onze school.  Thema: Sociale media en omgaan met Internet, WhatsApp etc. Locatie 
Elegaststraat  

 Dinsdag 29 januari: adviesgesprekken groep 8 
 Donderdag 31 januari: adviesgesprekken groep 8  
 Vrijdag 1 februari: roostervrije dag groep 1-2, alle kleuters zijn vrij 

 
Maandag 4 februari: Alle kinderen vrij; studiedag voor alle leerkrachten  

 

Activiteiten 
 
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. Een externe deskundige zal deze 
bijeenkomst verzorgen.  
De koffieochtend start rond 8.45 uur en eindigt ongeveer om 10.00 uur. 

 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 

 
 
Korenaar Ik doe mee  
  

 
Dinsdag 29 januari: 14.45-16.00 uur Circus groep 4,5,6 Elegaststraat 
Dinsdag 29 januari: 14.45-15.45 uur Muziek groep 1,2 Vitruviusweg  
Dinsdag 29 januari: 14.45-15.45 uur Dans groep 6,7,8 Vitruviusweg  

Woensdag 30 januari: 12.15-13.15 uur Sport groep 5,6,7 Vitruviusweg 
Donderdag 31 januari: 14.45-15.45 uur Theater groep 7,8 Elegaststraat 
Donderdag 31 januari:  14.45-15.45 uur Muziek groep 1,2 Vitruviusweg  



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  
 
 
  
Nieuwbouw  
 

 
In verband met de weersomstandigheden hebben er deze week weinig werkzaamheden 
plaats kunnen vinden op de nieuwbouw  
 
 
 



Externen  
 
Wijkfeest Prinsejagt 1,2 en Driehoeksbos  

Doet u ook mee?  

Dit jaar zal ons wijkfeest een multi culti thema hebben. Maar om zoiets te bereiken hebben 

we uw hulp nodig. Het idee is om diverse kraampjes te hebben waar bezoekers een hapje 

kunnen kopen.  Het feest zal plaatsvinden op 17 augustus. Vind u het leuk om te koken en 

de wijk kennis te laten maken met uw cultuur, neem dan contact op met Nanette Senthivel-

Dekker. Via email: senthivel.dekker@gmail.com 

 
Regiobezoek minister Slob en input medewerkers onderwijs d.m.v. 
‘Vertelpunt”  
Beste partners in het werkveld van Passend Onderwijs,    
Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de samenwerkingsverbanden 
Eindhoven e.o., Helmond-Peelland en De Kempen PO en VO.  
De minister wil op basis van ervaringen en verhalen uit de praktijk in gesprek gaan met 
vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden en partners uit het veld van passend 
onderwijs. Om het overleg goed voor te kunnen bereiden is er op initiatief van minister Slob 
een online vertelpunt geopend waarop professionals, ouders en leerlingen over hun 
ervaringen met passend onderwijs kunnen vertellen.   
Deze ervaringen worden anoniem gedeeld.  
We willen u vragen om uw verhalen te delen én uw achterban te enthousiasmeren om de 
verhalen over passend onderwijs te delen bij het vertelpunt:  www.vertelpunt.nl/ocw.  
Let op!  Het online vertelpunt is opengesteld vanaf dit moment tot 31 januari.  
We gaan uit van een hoge respons zodat op 13 maart vanuit relevante ervaringen en trends 
uit onze praktijk een goed gesprek gevoerd kan worden met de minister.  
We willen u vast bedanken voor uw inzet.  
Namens de samenwerkingsverbanden PO VO, Eindhoven, de Kempen en Helmond 
Peelland in deze regio,  
Zie voor meer informatie én de digitale link naar het Vertelpunt de bijlage bij dit 
Korenaarbulletin  
  

Groot onderhoud ring Jagershoef   
Beste bewoner, In opdracht van de gemeente Eindhoven gaat Heijmans Infra op maandag 7 
januari om 9.00 uur starten met de werkzaamheden voor fase 8, De Koning Arthurlaan, 
inclusief de kruising met de Waleweinstraat en Elegaststraat richting de Genovevalaan. Deze 
fase duurt ca. 4 weken en is 7 februari gereed, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Voor deze fase is 1 extra week nodig i.v.m. uitvoering kruispunt. Aan de achterzijde treft u de 
planning en fasering aan. Bereikbaarheid De weg en de parkeervakken zijn tijdens de 
werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Woningen blijven te voet bereikbaar. Er worden 
loopstroken gelegd als er geen trottoir aanwezig is. Gele borden geven de omleiding aan 
voor doorgaand verkeer. Van 7 januari tot 16 januari is de Koning Arthurlaan vanaf 
de Elegaststraat bereikbaar via een bypass. Daarna kan het verkeer gebruik maken van de 
nieuwe kruising met de Koning Arthurlaan. Van 16 januari t/m 7 februari wordt er aan het 
gedeelte van de Koning Arthurlaan gewerkt tussen de 
kruising Waleweinstraat/Elegaststraat en de Genovevalaan.  
Zie voor meer informatie de bijlagen bij dit Korenaarbulletin    

 

http://www.vertelpunt.nl/ocw

