
 
  

 
Nr. 20 dinsdag 12 februari 2019   
 

Belangrijke data  

• Donderdag 14 februari: Alle ouders/verzorgers ontvangen via mail een uitnodiging 
voor digitale inschrijving rapportavonden groepen 1 t/m 7 (donderdag 21 en dinsdag 
26 februari). 

• Dinsdag 19 februari: Grote tafeldiplomadag 

 
Activiteiten 
 
 

 
 
Schaaktoernooi 
Joshua Cornelissen heeft meegedaan aan een schaaktoernooi dat werd gehouden in S-
plaza aan de Bleekweg 1 F in Eindhoven.                                                                                                                                                            
Er deden 40 kinderen aan mee. Het maximale aantal. Hij heeft goed gespeeld, won 4 
partijen en werd 2e in zijn groep. Hij ging met een mooie prijs naar huis. Goed gedaan 
Joshua.  
Meneer Mario Adriaans.  

 

Voorleeswedstrijd: voorronde kampioenschap van Eindhoven 

Gisteren, maandag de 11e, werd in de Witte Dame de voorronde Woensel-noord van het 

voorleeskampioenschap van Eindhoven gehouden. Namens de Korenaar nam Veronique uit 

groep 8a hieraan deel. Heel groep 8a kwam op de fiets naar de bibliotheek om haar aan te 

moedigen met yell en spandoek ‘wij springen allemaal voor Veronique'!  

Aan een voorronde doen diverse schoolkampioenen mee, dus was er een sterk 

deelnemersveld. Van de vijf deelnemers zat Veronique absoluut bij de drie besten, maar net 

als bij de klassenquiz tijdens het juryoverleg, werd ze tweede.  

We zaten er weer heel dichtbij maar helaas moest ze buigen voor een iets betere lezeres. 

Veronique, van harte gefeliciteerd, je hebt gedaan wat je kon! 

 



    

Korfbalclinic 

Op zondag 24 maart doen we als school weer mee met het landentoernooi Korfbal. Dit 

toernooi is voor de groepen 3 t/m 8 en wordt gehouden bij PSV korfbal.  

We hopen dat er weer veel kinderen van onze school deelnemen aan dit altijd gezellige en 

sportieve evenement. Om deelname te promoten verzorgt Ferry van PSV korfbal een aantal 

clinics op onze school. Maandag was als eerste de Elegaststraat aan de beurt, en aan het 

eind van de week komen de groepen op de Vitruviusweg aan de beurt. 

Als uw kind wil deelnemen aan het toernooi vult u het inschrijfformulier in dat de leerkracht 

heeft, maar dat ook bij dit Korenaarbulletin is toegevoegd. 

  

Zwemkampioenschap 

Naast het korfbal doen we ook weer voor de zoveelste keer 

mee aan het schoolzwemkampioenschap. En door allerlei 

veranderingen is het weer echt een schoolkampioenschap. 

Dit toernooi is op woensdag 3 april. Bij dit Korenaarbulletin 

vindt u het inschrijfformulier, maar de leerkracht van uw 

kind kan u dit formulier ook geven.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Waar zijn wij als school mee bezig 

 
De MR zoekt nieuwe leden 
De MR van de Korenaar zoekt nieuwe leden voor de oudergeleding. Vindt u het leuk om mee 
te denken over het beleid op school en hierover advies te geven aan de directie? Meldt u 
dan aan als nieuw lid of vraag naar meer informatie bij juffrouw Jody. Dit kan persoonlijk of 
door een mail te sturen naar j.vanmunster@skpo.nl 

 
 
Korenaar Ik doe mee  
  

 
 

 

Maandag 11 februari: 14.45-16.00 uur Sport groep 3,4 Vitruviusweg  
Dinsdag 12 februari: 14.45-16.00 uur Circus groep 4,5,6 Elegaststraat  
Dinsdag 12 februari: 14.45-15.45 uur Muziek groep 1,2 Vitruviusweg   
Dinsdag 12 februari: 14.45-15.45 uur Dans groep 6,7,8 Vitruviusweg   

Woensdag 13 februari: 12.15-13.15 uur Sport groep 5,6,7 Vitruviusweg  
Donderdag 14 februari: 14.45-15.45 uur Theater groep 7,8 Elegaststraat  
Donderdag 14 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  
 

mailto:j.vanmunster@skpo.nl


 
 
 
Dinsdag 5 februari jl, is het beton van de verdiepingsvloer gestort. Na het uitdrogen is men gestart met 
het bepalen van de positie van de muren van de 1e verdieping door het leggen van kalksteen 
bakstenen. Komende week wordt gestart met het plaatsen van de muren van de 1e verdieping. 
 
 

 


