
 
  

Nr. 24 maandag 18 maart 2019   

Belangrijke data  

 Maandag 18 maart: Start Leefstijl thema 5: Allemaal anders 

 Dinsdag 19 maart: 13.30-14.30 inloopmiddag opa’s en oma’s van kinderen met 
achternaam met eerste letter A t/m I. Locatie Vitruviusweg 

 Donderdag 21 maart: 13.30-14.30 inloopmiddag opa’s en oma’s van kinderen met 
achternaam met eerste letter J t/m Z. Locatie Vitruviusweg 

 Vrijdag 22 maart: roostervrije dag voor de groepen 1-2; alle kleuters vrij  
 

Activiteiten 
 

Korfbal- en zwemteams ingeschreven! 
We hebben eindelijk onze teams compleet en deze zijn inmiddels ingeschreven. In de bijlage 
staan al onze deelnemers en de teams waarin ze gaan zwemmen of korfballen. Misschien 
heeft de leerkracht van uw kind al een kopie meegegeven. 
 
We hebben 4 korfbalploegen; 1x groep 5/6, 1x gr 7 en 2x gr 8. Het korfbaltoernooi wordt 
aanstaande zondag 24 maart gehouden op Sportpark 't Bokt aan de Eindhovense weg 41, 
dat is bij de rotonde richting Son. Namens de school zullen sowieso meneer Fons, meneer 
John, juffrouw Dayenne en meneer Thomas komen supporteren. 
Op de website: http://www.psvkorfbal.nl/Flex/Site/Page.aspx?PageID=35747 kunt u alle 
informatie vinden. In de loop van de week zal het wedstrijdschema en de landenverdeling 
hier te vinden zijn. In de bijlage zit de 2e korfbalbrief, misschien is die ook al meegeven door 
de leerkracht van uw kind. 
 
Van alle opgegeven zwemmers kunnen we 3 ploegen samenstellen. In elke ploeg zitten min. 
twee kinderen uit gr 3/4, 5/6 en 7/8. Door deze verdeling kunnen de kinderen in liefst vier 
wedstrijdonderdelen zwemmen! 
Het Eindhovens Schoolzwemkampioenschap is op woensdag 3 april in het Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion achter zwembad de Tongelreep. Rond 14.00 uur is het 
verzamelen, 14.30 uur begint het programma en rond 16.30 uur is het afgelopen. Namens de 
school zullen de juffrouwen Anneke, Nienke, Mannie, Yvonne, Joyce en Dian aanwezig zijn 
om te begeleiden of te supporteren. 

   
 

  

http://www.psvkorfbal.nl/Flex/Site/Page.aspx?PageID=35747


Start Leefstijlthema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk. 
Wij beginnen deze week met een nieuw leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk.  
De titel dekt de lading van de inhoud van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust 
van het feit dat ze allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen.  
We benadrukken daarnaast dat ieder kind gelijkwaardig is. 
  
In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag. Maar eigenlijk zijn 
alle leefstijllessen impliciet een weerbaarheidtraining tegen pesten. In de voorafgaande 
thema’s is gewerkt aan een goede groepssfeer, die beschermend is tegen pesten. Er zijn 
afspraken gemaakt over omgang met elkaar, er was aandacht voor communicatie, 
emotionele intelligentie en zelfvertrouwen. Allemaal ingrediënten om pestgedrag tegen te 
gaan. 
  
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 

 

Schoolschaakkampioenschap. 

Op woensdag 27 februari bestreden 52 schaakteams van basisscholen elkaar op het 
schaakbord. Deze districtskampioenschappen werden gehouden in Eindhoven op 
Spilcentrum De Reigerlaan. Met meer dan 230 deelnemers, een nieuw record, hebben een 
aantal jonge schakers dit jaar de weg naar de toernooizaal gevonden. In de grote gymzaal 
en een aantal klaslokalen werd in zes rondes bepaald welke school zich kampioen van het 
district Eindhoven mag noemen. Dat werd uiteindelijk het eerste team van de Startbaan, op 
de voet gevolgd door eerste team van het Karregat (beide uit Eindhoven). 
Op de derde plaatst eindigde het team van de internationale school Eindhoven.  
 
Onze school nam net als vorig jaar deel met 2 teams met bovenbouwspelers. Na een zeer 

goede oefencampagene zowel thuis als op school hebben ze geweldig gespeeld. Ze stegen 

allemaal boven zichzelf uit. Waarbij een paar spelers een supervorm vertoonde. Zowel qua 

techniek als strijdlust. Een speler van team 2 heeft zelfs geen nederlaag geleden. En 

behaalde 5 punten uit 6 partijen . Bij sommige partijen van hem kon ik mijn ogen niet geloven 

zo’n techniek in het eindspel. Ook een andere speler verbaasde me met zijn techniek in het 

eindspel. Met nog 17 seconden op de klok wist hij zijn tegenstander in een moeilijke stelling 

schaakmat te zetten. 

Bij Team 1 heb ik veel partijen niet kunnen beoordelen. Die waren te ver van mij weg om de 

partijen te zien. Maar wat ik gezien heb was ook geweldig.  En wat ik van de kinderen hoorde 

over de andere partijen bleek wel dat ze ver boven zichzelf uit gestegen waren. Ze waren 

super enthousiast. Tot de laatste ronde stond team 1 bij de beste 14. Door een kleine 

nederlaag tegen ‘t Slingertouw 1 vielen ze een aantal plaatsen terug. Maar geweldig 

gespeeld. Mijn complimenten voor de beide teams. Binnenkort volgen nog een aantal foto's 

van onze spelers aan dit kampioenschap op onze Korenaarsite. 

Het was een heel mooi schaakfeest, waarbij hele serieuze partijen afgewisseld werden met 

even ontspannen tussendoor. Voor veel kinderen was het voor het eerst dat ze zo’n groot en 

serieus toernooi speelden, maar alle partijen verliepen in een uitstekende sfeer. 

Volgend jaar zal het toernooi gehouden worden op woensdag 26 februari en wederom in 

Spilcentrum de Reigerlaan. 



 Waar zijn wij als school mee bezig 

 

Korenaar Ik doe mee  

  

 

Dinsdag 19 maart: 14.45-16.00 uur Circus vanaf 6 jaar t/m groep 4 Elegaststraat  
Dinsdag 19 maart: 14.45-15.45 uur Dans groep 6,7,8 Vitruviusweg   

Donderdag 21 maart: 14.45-15.45 uur Theater groep 5,6  Elegaststraat  
Donderdag 21 maart:  14.45-15.45 uur Muziek groep 6,7,8 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   
 
Sport:  
maandag groep 3,4 Vitruviusweg / woensdag groep 5,6,7 Vitruviusweg / vrijdag groep 3,4,5 
Elegaststraat. 
Start sport is volgende week en wel op: maandag 25 maart / woensdag 27 maart / vrijdag 29 
maart  
 

Nieuwbouw  
 



 
 
De afgelopen week is er veel gebeurd op de bouw. Op het onderwijsplein van de groepen 3-
4 zijn de dakplaten geplaatst en is men bezig met de voorbereidingen om daarop het beton 
te storten. Nagenoeg alle buitenmuren zijn voorzien van isolatiemateriaal. Op de begane 
grond is men bezig met de elektriciteit, de trap is geplaats bij de opgang naar onderwijsplein 
7-8  
Komende week worden o.a. de dakplaten op onderwijsplein 7-8 geplaatst en op de gymzaal.  
Donderdag 21 maart is er een groot bouwoverleg op het Stafbureau. Een belangrijk 
agendapunt is de huidige planning die is op basis van de stand van zaken na de 
winterperiode.   

 

Externen  

 

 
 



Eerste landelijke Kindermuziekweek 

in Muziekgebouw Eindhoven 

 

 Eindhoven, 14 maart 2019 

 

Van 5 tot en met 14 april 2019 vindt de eerste landelijke Kindermuziekweek 

plaats. Twaalf grote landelijke partners slaan de handen ineen om ieder kind in 

Nederland te laten genieten van live muziek. Het programma is vanaf deze week 

helemaal rond. 

 

Muziek zelf maken of liever alleen luisteren? Je mag zelf kiezen! In de 

Kindermuziekweek zijn op meer dan 25 plaatsen meer dan 75 concerten, 

workshops, zanglessen en andere activiteiten te bezoeken. In Muziekgebouw 

Eindhoven hebben we gedurende 3 dagen een gevarieerd programma, voor jong 

en oud! 
 

 

Kindermuziekweek 

 

 

7 april 2019 

FEEST! (2+) 

Kindermuziekweek 

Dirk Scheele viert feest en jij bent 

uitgenodigd! Dirks leukste en 

bekendste liedjes komen worden deze 

keer gespeeld door een echt rock ´n 

roll band. 

Meer info 
 

 
 

 

 

10 april 2019 

Pannenkoekconcert: 
Cowboy Billie Boem (3+) 

Kindermuziekweek 

Cowboy Billie Boem is jarig en heeft 

zin in een groot feest. Wat Billie niet 

weet is dat de Circusdirecteur in het 

diepste geheim en samen met alle 

kinderen in de zaal een hele grote 

verrassing voorbereidt. Er gaat alleen 

van alles mis. 

Meer info 
 

 

 
 

http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1224/Kindermuziekweek/FEEST_2_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1224/Kindermuziekweek/FEEST_2_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1224/Kindermuziekweek/FEEST_2_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1810/Kindermuziekweek/Pannenkoekconcert_Cowboy_Billie_Boem_3_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1810/Kindermuziekweek/Pannenkoekconcert_Cowboy_Billie_Boem_3_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1810/Kindermuziekweek/Pannenkoekconcert_Cowboy_Billie_Boem_3_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1810/Kindermuziekweek/Pannenkoekconcert_Cowboy_Billie_Boem_3_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1


 

14 april 2019 

Radio Walvis (6+) 

Kindermuziekweek 

Het stoere Inuit-meisje Pilu heeft haar 

eigen verhaal dat ze graag wil 

doorvertellen. Ze gebruikt hiervoor 

een taperecorder, waarmee ze – 

‘Tssssjik tssssjik: Dit is Radio Walvis!’ 

- haar eigen spannende radioshow 

maakt. Voor iedereen die luisteren wil.  

Meer info 
 

 

 
 

 

14 april 2019 

Violinwonderland 
Workshop (5 - 90 jr) 

Kindermuziekweek 

Heb je altijd al een keer viool willen 

spelen? Dan kan dat tijdens de 

Violinwonderland Workshop gegeven 

door Geertje Podevyn, violiste van 

philharmonie zuidnederland. Ze 

neemt voor iedereen tussen 5 en +90 

jaar oud een echte viool mee. 

Meer info 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1840/Kindermuziekweek/Radio_Walvis_6_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1840/Kindermuziekweek/Radio_Walvis_6_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1840/Kindermuziekweek/Radio_Walvis_6_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1842/Kindermuziekweek/Violinwonderland_Workshop_5_90_jr_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1842/Kindermuziekweek/Violinwonderland_Workshop_5_90_jr_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1842/Kindermuziekweek/Violinwonderland_Workshop_5_90_jr_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/agenda/1842/Kindermuziekweek/Violinwonderland_Workshop_5_90_jr_/?rt=2820011&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&mlsi=87470&bc=488c92bd6bb033e3da8d36b24bcd3ea1

