
 
  

 
Nr. 19 dinsdag 5 februari 2019   
 

Belangrijke data  

 Geen noembare activiteiten. 

 

Activiteiten 
 
Schaaktoernooi 1 

Zondag 17 februari word op onze school aan de Elegaststraat de 3e ronde om de 
Eindhovencup gehouden.  
Het is een leuk en spannend toernooi. En dit keer lekker dichtbij. 
Dus alle kinderen op onze school die zin hebben in het schaken, kom zondag allemaal naar 
ons supergezellige toernooi.  
Tevens is het een goede training voor de Schoolschaakkampioenschappen. 
Voor de inschrijving, zie affiches die overal hangen in de Korenaar.  
Het begint om 10.00 uur en het einde verwachten we rond 14.00 uur. 
 Het inschrijfgeld is slechts € 2,-. En iedereen krijgt een prijsje.  
 

Schaaktoernooi 2 

Op woensdag 27 februari worden op Spilcentrum Reigerlaan 

in Eindhoven de Districtskampioenschappen Schaken voor 

Basisscholen gehouden. 

Aanvang van de wedstrijden13.30 uur. Aanmelden tussen 
13.00 uur en 
13.15 uur. De prijsuitreiking staat rond 17.30 uur gepland. De deelname is gratis. 
Ook dit jaar wil ik weer met één of met twee teams mee doen. Dus degene die mee wil doen 
met de schoolschaakkampioenschappen kan zich opgeven bij ondergetekende. 
Ik hoop dat we dit jaar bij de eerste 3 eindigen zodat we mee kunnen doen aan de Brabantse 
schoolschaakkampioenschappen. Maar uiteraard het spelplezier staat voorop.  
Meneer Mario Adriaans. 

  

Sportactiviteiten: Zwemmen  

Op woensdag 3 april het schoolzwemkampioenschap. Als school doen we hier al vele 
jaren aan mee, maar het zwemtoernooi is flink veranderd waardoor kinderen tot wel vier keer 
een baantje van 25 i.p.v. 50 meter voor hun team kunnen zwemmen! Dus niet één baantje 
en weer naar huis, maar met teams waarin van elke bouw, groep 3/4, 5/6, 7/8, twee kinderen 
zitten tot wel vier keer het water in!  

De inschrijfbrief zit in de bijlage, maar ook de leerkracht kan deze aan uw kind meegeven. 
Uw kind moet wel minimaal diploma A hebben om deel te mogen nemen. De uiterste 
inleverdatum van 12 maart lijkt ver weg, maar met een vakantie ertussen is snel zover. 

 



Sportactiviteiten: Korfbal  

Op zondag 24 maart is het schoolkorfbaltoernooi. Ook dit toernooi is een traditie waar we 
al meer dan 20 jaar aan meedoen. Het is voor de groepen 3 t/m 8, en zal weer gehouden 
worden op de velden van PSV-korfbal op sportpark ‘t Bokt, dat bij de rotonde richting Son 
ligt. We hopen weer een aantal teams te kunnen inschrijven voor dit toernooi, dat altijd heel 
relaxt en sportief is. Om de kinderen bekend te maken met de sport zullen onze 
sportdocenten meneer Rob en meneer Pascal in hun gymlessen aandacht geven aan korfbal 
en met de organisatie PSV-korfbal zullen een tweetal clinics worden afgesproken voor in de 
eigen les van de leerkracht. 

In de bijlage de inschrijfbrief voor het korfbal. I.v.m. het maken en inschrijven van teams is de 
uiterste inschrijfdatum 20 februari. Deze brief kunt u zelf printen of door de leerkracht aan uw 
kind laten meegeven. 

. 

    

  

Waar zijn wij als school mee bezig 

 

Luizen Pluizen             

Ook op onze school is het al jaren een goed gebruik dat na iedere 

vakantie een groepje ouders klaar staat om de klassen langs te 

gaan om luizen te pluizen. Dit luizenpluis-team staat echter, in 

tegenstelling tot de hoofdluis, op uitsterven. We zijn daarom 

genoodzaakt voor een andere aanpak te kiezen. 

 

Oproep aan u als ouder / verzorger 

We vragen voor iedere groep een aantal ouders die de controle voor die groep uitvoert. 

Hierbij zullen zij hulp krijgen van het ervaren luizenpluis-team. Nu vinden de controles iedere 

eerste dag na een vakantieperiode plaats, dit is het meest ideale moment. Indien u alleen op 

een andere dag in de week kunt, geen probleem, ook dan kunt u uzelf opgeven om te helpen 

met luizenpluizen in de groep van uw kind(eren). Bij voldoende aanmeldingen voor een 

groep hoeft niet steeds dezelfde ouder het werk te doen, er kan dan een schema opgesteld 

worden. Vele handen maken licht werk, dat geldt ook voor het luizenpluizen.  

Heeft u meerdere kinderen op school? Geen probleem, het luizenpluizen gebeurt zoveel 

mogelijk op dezelfde dag. U kunt dus in alle groepen van uw kinderen helpen.  

 

Bent u bereid te komen helpen? Geef u dan op bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij juf 

Caroline Ketelaars, persoonlijk of via mail: c.ketelaars@skpo.nl 

 

Deze week ontvangt u via de leerkracht(en) van uw kind(eren) nogmaals een oproep om uw 

op te geven om te helpen met luizenpluizen.  

Alvast bedankt namens alle leerlingen uit de groep van uw kind(eren) 

mailto:c.ketelaars@skpo.nl


 

Studiedag 4 februari 

Tijdens de studiedag is er weer hard gewerkt door het gehele team. Dit zijn altijd intensieve 

dagen die veelal in het teken staan van de ontwikkeling van onze school in de breedste zin 

van het woord. De volgende onderwerpen zijn gisteren aan bod gekomen: 

 Uitleg en toelichting op de begroting 2019-2020 van onze school 

 Nieuwe spelling- en taalmethode. In de ochtend waren workshops waarin steeds één 

nieuwe taalmethode centraal stond. In totaal zijn zo vijf nieuwe taalmethodes 

uitgebreid aan bod gekomen. De komende tijd maken we de keuze welke twee 

methodes uitgeprobeerd gaan worden in de groepen zodat we op het einde van dit 

schooljaar een weloverwogen keuze kunnen maken met welke nieuwe methode we 

in het schooljaar 2019-2020 van start gaan 

 Patientenorganisatie Transvisie heeft informatie gegeven over het onderwerp 

genderdysforie 

 Update aan het team stand van zaken nieuwbouw, met name ICT in onze nieuwe 

school, inrichting onderwijspleinen, inrichting speelpleinen. Wat wordt het mooi 

allemaal! Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een informatie avond zodat we 

u de eerste beelden kunnen laten zien 

 Doorontwikkeling Zon Uitdaging (tot heden noemde we dit extra aanbod in onze 

school Zon Plus)  

 
Korenaar Ik doe mee  
  

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

Woensdag 6 februari: 12.15-13.15 uur Sport groep 5,6,7 Vitruviusweg  
Donderdag 7 februari: 14.45-15.45 uur Theater groep 7,8 Elegaststraat  
Donderdag 8 februari:  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  
 
Er hebben afgelopen week nauwelijks bouwactiviteiten plaats kunnen vinden. Helaas.   
Gelukkig zijn de weerberichten voor komende tijd gunstiger. Als het weer meezit wordt 
dinsdag 5 februari de verdiepingsvloer gestort.   


