Nr. 22 maandag 25 februari 2019
In verband met de voorjaarsvakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op
dinsdag 12 maart

Belangrijke data
•
•
•
•

Dinsdag 26 februari: rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
Vrijdag 1 maart: Carnaval op school. Continurooster, de school is om 14.00 uur uit
Zaterdag 2 maart t/m zondag 10 maart: Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij
Maandag 11 maart: Allemaal weer naar school

Activiteiten

Hieronder vindt u de Carnavalsagenda per locatie.
Elegaststraat
Woensdag 27 februari doe-je-kleren-binnenste-buiten-aan-dag, alle kinderen en
leerkrachten doen deze dag hun kleren binnenstebuiten aan.
Donderdag 28 februari pyjama-dag, alle kinderen en leerkrachten komen deze dag in
pyjama naar school.
Vrijdag 1 maart De Korenaar viert Carnaval, alle kinderen en leerkrachten komen verkleed
naar school. De kinderen zijn deze dag iets eerder uit, de schooldag is namelijk van 8.30 uur
tot 14.00 uur. Iedereen neemt (net als andere dagen) eten en drinken mee voor de kleine
pauze en de lunchpauze. De kinderen mogen geen spuitbussen, stiften, confetti en nep
wapens meenemen.
Omdat wij het weer helaas niet in de hand hebben, is er gekozen om het gehele programma
binnen af te laten spelen. Zelf foto’s maken op school is dus helaas niet mogelijk. Maar niet
getreurd alle meesters en juffen maken foto’s en zetten deze op de app van school, zodat
alle ouders toch mee kunnen genieten!
Vitruviusweg
Woensdag 27 februari Lekker-drinken-dag, alle kinderen en leerkrachten mogen die dag
het drinken dat zij het lekkerst vinden meenemen om op te drinken tijdens de kleine pauze.
Donderdag 28 februari pyjama-dag, alle kinderen en leerkrachten komen deze dag in
pyjama naar school.
Vrijdag 1 maart De Korenaar viert Carnaval, alle kinderen en leerkrachten komen verkleed
naar school. De kinderen zijn deze dag iets eerder uit, de schooldag is namelijk van 8.30 uur

tot 14.00 uur. Iedereen neemt (net als andere dagen) eten en drinken mee voor de kleine
pauze en de lunchpauze. De kinderen mogen geen spuitbussen, stiften, confetti en nep
wapens meenemen.
Omdat wij het weer helaas niet in de hand hebben, is er gekozen om het gehele programma
binnen af te laten spelen. Zelf foto’s maken op school is dus helaas niet mogelijk. Maar niet
getreurd alle meesters en juffen maken foto’s en zetten deze op de app van school, zodat
alle ouders toch mee kunnen genieten!

Schaaktoernooi
Zondag 17 februari was op onze school aan de Elegaststraat de 3e ronde om de
Eindhovencup.
Er waren zo’n 80 kinderen op af gekomen.
Een geweldige opkomst. In een levendige,
lenteachtige sfeer werd er in 10 groepen
volop gestreden om de eerste plaatsen.
Andere activiteiten waar de deelnemers zich
mee bezig konden houden waren zoals
gewoonlijk: het grote schaakbord (op het
podium), het Estafetteschaak en voor de
liefhebbers, een aantal mooie en interessante
schaakboeken. Van onze school deden dit
keer 5 kinderen mee. Respectievelijk Bram
Bijsterveld, Joshua Cornelissen, Remco van
den Heuvel, Mandola Simons en Simon
Savelkoul.
Bram speelde in groep D. Een zeer sterke groep.
Bram speelde zeer sterk won 4 partijen en steeg op de ratinglijst met 12 punten.
Net zoals zijn leeftijd. Hij was de dag ervoor net 12 geworden, Gefeliciteerd Bram.
Joshua speelde in groep K. Hij speelde stukken beter als de vorige keer.
Hij won 3 partijen en steeg 9 punten op de ratinglijst. Goed gespeeld Joshua.
Remco en Mandola speelden beiden in groep H. Remco deed voor de eerste keer mee en
deed het prima. Hij behaalde drieënhalve punt en vond de laatste partij die hij speelde zijn
beste partij. Goed gespeeld Remco.
Mandola had het heel wat moeilijker in deze groep die een stuk sterker was dan de vorige
groep, maar ze deed het toch zeer verdienstelijk. Goed je best gedaan Mandola.
Remco speelde in groep J. Hij speelde meer dan voortreffelijk en werd met 5 overwinningen
tweede in de groep. En ging met een mooie beker naar huis. Gefeliciteerd Remco.
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.
Het was weer een geslaagde dag.
En nu op naar de schoolschaakkampioenschappen op woensdag 27 februari.
Meneer Mario Adriaans.

Waar zijn wij als school mee bezig
Korenaar Ik doe mee

•
•
•
•
•
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De workshops starten weer op maandag 18 maart.
Alle informatie over het aanbod vindt u op de flyer die de kinderen woensdag 20
februari jl. mee naar huis hebben gebracht. Deze staat ook op de app en de website
van onze school
Tot dinsdagmorgen 26 februari 8.30 uur kunnen de kinderen inschrijven voor de
workshops door het aanmeldformulier op de flyer in te vullen (Dans, Theater, Muziek
en Circus)
Voor de workshops Sport kunt u via mail inschrijven. Hiervoor heeft u een e-mail
bericht ontvangen van de sportdocenten
In de week na de voorjaarsvakantie ontvangt u via e-mail een bericht over indeling
van uw kind(eren) in de workshop(s)

Dinsdag 12 maart 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

Voorleeskampioen leest voor
Veronique van Lieshout is voorleeskampioen van de
Korenaar. De afgelopen twee weken heeft ze haar
voorleestalent ingezet tijdens het voorleeshalfuurtje. Met
succes!
De kleintjes zaten muisstil te luisteren, of deden nu juist
heel gemotiveerd mee.

Nieuwbouw

De contouren van alle ruimtes op de eerste verdieping beginnen zichtbaar te worden. Op de begane
grond worden alle sleuven in de muren gefreesd voor het leidingwerk en de elektriciteit.

Externen

