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Belangrijke data


Dinsdag 26 maart: Opa en oma middag groep 1 t/m 7 Elegaststraat

Activiteiten
Korenaar schoolkorfbalkampioen van Eindhoven!
Gisteren is op de velden van PSV het schoolkorfbal landentoernooi gehouden. Een toernooi
waar we als school al meer dan 20 jaar aan mee doen! Ook dit jaar hadden we weer een
viertal teams bij elkaar weten te krijgen: Nederland was ons 5/6 team, Canada het team uit
groep 7 en Suriname & Mexico de teams met kinderen uit groep 8.
Na vele spannende wedstrijden was de grote finale tussen beide groep 8 teams en streed
het team uit groep 7 voor de 3e en 4e plaats.
De wedstrijd tussen Suriname en Mexico in 6-5 eindigde is team Suriname een jaar lang
schoolkorfbalkampioen van Eindhoven! Gefeliciteerd!
Met het groep 7 team hebben we meteen een troef voor volgend jaar, want zij werden knap
vierde!
M.n. team Suriname en Canada lieten zien dat je heel ver kunt komen ook al staat je team
niet vol met korfballers. Hopelijk weten we volgend jaar nog meer kinderen enthousiast te
krijgen, zodat we uit de groepen 3 t/m 8 verschillende teams kunnen maken. Korfbal is dé
sport die bij een Leefstijlschool past, gemengd en sportief, dus volgend jaar gaan we zeker
weer een gooi doen naar de titel.

Team Suriname

team Mexico

Team Canada

team Nederland

Schaaktoernooi
Zondag 17 maart is in Gemeenschapshuis Genderdal in
Eindhoven de 4e ronde om de Eindhovencup gespeeld. Er
waren zo’n 64 kinderen op af gekomen. Een mooi aantal
aangezien er die zondag ook een meisjestoernooi in Helmond
werd gehouden. In een levendige, lenteachtige sfeer werd er in
8 groepen volop gestreden om de eerste plaatsen.
Andere activiteiten waar ze 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 2 kinderen mee; Bram Bijsterveld en Joshua Cornelissen.Bram
speelde in groep D. Een zeer sterke groep. Bram speelde zeer sterk won 4 partijen en steeg
weer een aantal punten op de ratingranglijst. Goed gedaan Bram. Joshua speelde in groep
H. Hij deed het uitstekend. Met 6 punten uit 7 partijen werd hij ongedeeld eerste in zijn
groep. En ging hij met een mooie beker naar huis. Geweldig gedaan Joshua.
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje. Het was weer een
geslaagde dag. Meneer Mario Adriaans.
E-waste race groep V7
Groep V7 doet dit jaar voor de tweede keer mee met de E-waste race. Dat wil zeggen dat ze
een wedstrijd doen met 9 andere scholen wie er het meeste elektronisch afval kan
verzamelen. Deze apparaten worden ingeleverd bij CURE en zij recyclen alles. Goed voor
het milieu dus, maar ook goed voor de groep, want de winnaar wint een reisje naar de
ontdekfabriek! Dus via deze weg willen we iedereen vragen om alle E-waste in te leveren bij
groep V7. Onder E-waste verstaan o.a.:
 Alle apparaten met een snoer
 Alle apparaten waar batterijen in moeten
 Oude telefoons
 Losse snoeren
Meer informatie kun je vinden op www.ewasterace.nl
Alvast bedankt, namens alle kinderen van groep V7.

Winnaars Reflection Day
Tussen 1 december en 21 januari hebben de kinderen van de bovenbouw mee gedaan met
Reflection Day. Ieder kind heeft toen een reflecterend hesje gekregen om beter zichtbaar te
zijn in het verkeer. Veel kinderen hebben dit vaak gedragen. Sommige kinderen elke dag, niet
alleen naar school maar ook naar de sportclub of naar opa en oma. Hier zijn foto’s van gemaakt
door de organisatie van Reflection Day en de kinderen die het meest gefotografeerd zijn
hebben een prijs gewonnen. Salahedin Moustati en Demi Moorlag uit groep V7 hebben deze
prijs gewonnen en ider een cheque gekregen met €25,-!!! Zelfs kinderen uit groep 1 / 2 hebben
vaak een hesje aangedaan en daarom heeft ook Jasmijn van Dijk uit groep V1/2B deze prijs
gewonnen, als ‘aanstormend talent’. Alle drie gefeliciteerd met jullie prijs!

Waar zijn wij als school mee bezig
Korenaar Ik doe mee

Maandag 25 maart 14.45-16.00 Sport groep 3,4 Vitruviusweg
Dinsdag 26 maart: Circus gaat niet door, Joris is afwezig

Dinsdag 26 maart: 14.45-15.45 uur Dans groep 6,7,8 Vitruviusweg
Donderdag 28 maart: 14.45-15.45 uur Theater groep 5,6 Elegaststraat
Donderdag 28 maart: 14.45-15.45 uur Muziek groep 6,7,8 Vitruviusweg
Vrijdag 29 maart: 14.45-16.00 Sport groep 3,4,5 Elegaststraat

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
Afgelopen vrijdag zijn de trappen in het gebouw geplaatst. Tevens liggen de dakplaten nu
overal op het gebouw.
Donderdag 21 maart jl. Is er weer een groot overleg nieuwbouw geweest. Hierbij zijn alle
belangrijke partijen aanwezig. Een van de belangrijkste agendapunten van deze bijeenkomst
was de planning. De winter is achter de rug en het dak ligt op de school.
Het is nu zeker dat we in de zomervakantie gaan verhuizen naar onze nieuwe school. Er
zullen nog wel tot het laatst werkzaamheden plaatsvinden in de school.

Presentaties ideeën kinderen
Maandagmiddag 25 maart zal vanuit iedere groep een presentatie gegeven worden door
kinderen aan de werkgroep Nieuwbouw. Zij laten ons dan horen en zien wan zij voor ideeën
en wensen hebben betreffende de inrichting van de nieuwe speelpleinen en de
onderwijspleinen.
Op locatie Elegaststraat zal de presentatie aan juf Anneke en juf Judith gegeven worden.
Op locatie Vitruviusweg aan juf Jody en juf Berdi.
De input zal, waar mogelijk, zeker meegenomen gaan worden in de uiteindelijke keuzes die
we gaan maken.
Informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers
We begrijpen dat ook u heel nieuwsgierig bent naar de inrichting van de speelpleinen, de
gymzaal, de onderwijspleinen, de hal van de school etc. etc.
Maandag 27 mei zal er tussen 18.30-19.30 een inloop zijn voor (toekomstige)
ouders/verzorgers van kinderen op onze school. Een uitnodiging met meer informatie
ontvangt u na de meivakantie.

Externen
Medewerking aan onderzoek oud leerling
"Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Korenaar,
Als oud-leerling van basisschool de Korenaar zou ik, Omar Duiker graag uw aandacht willen
vragen voor een enquête m.b.t. jeugdsportlessen voor uw kinderen.
Momenteel zit ik in het tweede leerjaar van de opleiding Ondernemerschap en Retail
Management aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en verricht mijn stageonderzoek bij
Sportcentrum SportVision in Eindhoven. Mijn stageonderzoek heeft betrekking op het

aanbieden van jeugdsportlessen. Ofwel om door middel van jeugdsportlessen kinderen
zelfvertrouwen meegeven en weerbaarder te maken.
Op dinsdag 2 april 2019 zou ik graag gedurende de Koffieochtend bij basisschool de
Korenaar de enquête gezamenlijk met u willen invullen. Het invullen van de enquête zal circa
2 minuten duren.
Ook zal uw oudste kind een enquête formulier mee naar huis brengen die dag. U kunt het
thuis invullen en uw kind daarna in laten leveren bij de leerkracht.
Alvast bedankt voor uw respons!
Met vriendelijke groet,
Omar Duiker"

Hoi Topper!
Op zaterdag 21 april organiseren wij dé jaarlijks terugkerende G Hockey Vriendendag.
Tijdens deze Vriendendag organiseren we hockeyclinic voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking: de G-Hockeyers.
De hockeyclinic zelf is al te gek, wat deze dag extra bijzonder maakt is dat je samen naar de
twee halve finale wedstrijden van de EHL mag gaan kijken!
Vind jij het leuk om hier aan mee te doen? Lees dan snel verder en geef je op. Je mag
natuurlijk ook een vriend meenemen. En, heb je geen hockey-ervaring, of ben je geen lid van
een hockeyverenging, ook dan mag je gewoon mee doen!
De dag ziet er als volgt uit:
09.30 uur – 10.00 uur

Ontvangst deelnemers

10.00 uur – 10.15 uur

Welkomstwoord

10.15 uur – 11.30 uur

Hockeyclinic door Bovelander & Bovelander & Stichting FUN!

12.00 uur – 12.30 uur

Lunch

13.00 uur

Bezoek semi-final 1 (op eigen gelegenheid)

15.15 uur

Bezoek semi-final 2 (op eigen gelegenheid)

17.00 uur

Einde G-Hockey Vriendendag

Lijkt deze dag jou leuk?
Schrijf je dan in voor maandag 15 april 2019 via Fonds gehandicaptensport:
https://www.fondsgehandicaptensport.nl/activiteiten/g-hockey/g-hockeyvriendendag/ of via
www.fondsgehandicaptensport.nl
Wacht niet te lang, want VOL=VOL.
Met sportieve groet en tot 21 april!
Deze dag wordt je aangeboden door: ABN AMRO | Sportlife | Stichting Fun! | Bovelander
hockeykampen | HC Oranje - Rood | Uniek sporten Brabant | Brabant Sport | More 2 win | Fontys |
Gemeente Eindhoven

