
 
  

 
Nr. 26 maandag 1 april 2019   
 

Belangrijke data  

 Dinsdag 2 april: 8.45-10.00 koffieochtend Nieuwbouw  
 Dinsdag 2 april: 20.00-21.30 MR vergadering Vitruviusweg   
 Woensdag 3 april: Grote Rekendag 
 Donderdag 4 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7 
 Vrijdag 5 april: roostervrije dag voor groep 1-2, alle kleuters vrij  

 

Activiteiten 
 
Verhuisdozen 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,    
 
Heel erg bedankt voor de hulp bij het inzamelen van verhuisdozen. Op 1 april zijn wij 
de dozen gaan tellen en bleek de teller op 45 dozen te staan!  
Inpakken en verhuizen gaan wij aan het einde van  
het schooljaar zeker doen,  
maar de dozen worden natuurlijk gewoon door  
het verhuisbedrijf aangeleverd. Zoals jullie door  
de datum misschien al in de gaten hadden, waren  
de verhuisdozen een 1 aprilgrap! 
Ondanks de grap zullen wij alle dozen de  
komende tijd wel gebruiken bij het opruimen.    
 
 

 
 
Ontwerp ideeën van de kinderen in de nieuwbouw 

Afgelopen weken hebben alle kinderen in de klas nagedacht over wat zij op het 
schoolplein en op de leerpleinen bij de nieuwe school zouden willen hebben. Er zijn 
heel veel leuke, mooie en verrassende plannen bedacht. De nieuwbouw werkgroep 
heeft uit al deze ideeën, 6 onderdelen gekozen. Het gaat dan om dingen die door 
meerdere groepen genoemd zijn, op meerdere pleinen geplaatst kunnen worden 
en/of vernieuwend zijn.  
Deze week gaan alle kinderen hun stem uitbrengen op de onderdelen die zij het 
liefste op het nieuwe schoolplein en op de nieuwe leerpleinen willen hebben. Om de 
winnaars van deze stemronde ook echt een plekje te geven op het schoolplein en de 
leerpleinen zijn de voorbereidingen achter de schermen in volle gang. Hierover 
binnenkort meer informatie! 
 
 
 



Schaaktoernooi  
Zondag 7 april wordt in Gemeenschapshuis De Hoeksteen de 4e  
ronde van dit seizoen     
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 De Hoeksteen.                    
Het begint om 10.00 uur. 
Voor de inschrijving, zie affiches die overal hangen in de Korenaar. 
Het begint om 10.00u. en het einde verwachten we rond 14.00 uur. 
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje. Meneer Mario Adriaans.  

 

Pasen op school 

Donderdag 18 april vieren we het paasfeest op school. Die dag is de school om 14.00 uur 

uit. 

's Middags doen we dit jaar een paaslunch in de klas. 

De kinderen kunnen dan gezellig met elkaar lunchen. 

Er komt binnenkort een lijst in de klassen te hangen 

waarop u kunt aangeven wat uw kind meeneemt. Ze 

kunnen tijdens deze lunch kiezen wat ze eten. De 

school zorgt voor drinken (de kinderen nemen zelf 

bord, bestek en beker mee). Natuurlijk is er ook die dag 

voor de kinderen het traditionele paaseieren zoeken. 

 

Koningsspelen kleutergroepen  

Op vrijdag 12 april vieren we de Koningsspelen met de kleuters op het speelplein van de 

Vitruviusweg. Bij slecht weer verplaatsen we de activiteiten naar binnen. De kleuters van de 

Elegaststraat komen met hun juf naar de Vitruviusweg gelopen.  

De kleuters doen niet mee aan het koningsdagontbijt!  

Zij ontbijten thuis en nemen gewoon zoals op andere dagen een fruithapje mee en een 
lunchpakketje. Zorg ervoor dat uw kind makkelijke kleren aanheeft waarin hij of zij lekker kan 
bewegen. Liefst in oranje, rood, wit, blauwe sfeer.  
De school is om 14 uur uit. 
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.  
Wij wensen iedereen hele gezellige en fijne Koningsspelen! 
Juffen groepen 1-2. 

 



Koningsspelen 2019 groep 3 t/m 8 

Vrijdag 12 april staan de Koningsspelen voor de zevende keer op het programma. Dit jaar 

gaan de groepen 3 t/m 8 weer naar het sportcomplex “Op Noord” aan de Vijfkamplaan.   

We starten deze dag met het Koningsontbijt in de eigen groep, verzorgd door de Jumbo. 

Dus uw kind hoeft thuis niet te ontbijten. Alle kinderen nemen wel eten en drinken mee 

voor de kleine pauze en het overblijven. Ook komen alle kinderen deze dag in hun 

sportkleding en sportschoenen naar school. Het zou leuk zijn als de kinderen met oranje of 

rood/wit/blauwe kleding naar school komen. 

Als het erg slecht weer is gaan de Koningsspelen niet door, maar voor een buitje laten we dit 

spektakel niet schieten. Denk bij slecht weer aan een regenjack en eventueel droge kleding, 

zodat we de rest van de dag in droge kleding kunnen doorgaan.  

Zorg bij warm, zonnig weer voor voldoende drinken en eventueel zonnebrand. De kinderen 

worden op de gewone tijd op school verwacht en zijn om 14.00u uit. 

Commissie Koningsspelen groep 3 t/m 8 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 

 
Korenaar Ik doe mee  
  

   

 

Maandag 1 april: 14.45-16.00 Sport groep 3,4 Vitruviusweg   
Dinsdag 2 april: 14.45-16.00 Circus vanaf 6 jaar t/m groep 4 Elegaststraat    
Dinsdag 3 april: 14.45-15.45 uur Dans groep 6,7,8 Vitruviusweg    

Donderdag 4 april: 14.45-15.45 uur Theater groep 5,6  Elegaststraat   
Donderdag 5 april:  14.45-15.45 uur Muziek groep 6,7,8 Vitruviusweg    
Vrijdag 6 april: 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    
   
 

 

Onderzoek van Radboud Universiteit en Korenaar 
In samenhang met het talentprogramma Korenaar Ik doe mee! en Dikkie & Dik ook loopt ook 
een onderzoek op de Radboud Universiteit.  
 
Kinderen leren op school, maar leren ook van elkaar. Tijdens het onderzoek gebruiken we 
spel en keuzes van kinderen om te onderzoeken op welke manier ze leren samen te werken, 
elkaar helpen, anderen begrijpen of groepen vormen. In ons onderzoek nemen kinderen 
beslissingen, maar we zorgen er ook voor dat de activiteiten tijdens het onderzoek leuke 



ervaringen zijn. De kinderen verzamelen punten op basis van hun beslissingen, en daarmee 
kunnen ze beloning uitkiezen uit een “winkeltje” dat we na het onderzoek op school 
organiseren. Dit in samenwerking met de school. Dat kan een spelletje zijn, bal, potloden. 
Iedere kind krijgt zeker wat punten, dus niemand gaat met lege handen naar huis.   
 
Volledig anoniem  
Na afloop van ons onderzoek verwerken we onze data in volledige anonimiteit, geen enkele 
beslissing  van een kind kan achterhaald worden. Op basis van de data schrijven we 
academische studie over samenwerken van kinderen of helpen van anderen.  
Dit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Management- 
wetenschappen, afdeling Economie, heeft veel aandacht voor gedrag. We richten ons vaak 
op beslissingen van studenten en jongvolwassenen in ons onderzoekslab. Door onderzoek 
met leerlingen van de Korenaar leren we meer over de ontwikkeling van sociaal gedrag. We 
waarderen de samenwerking met Korenaar, en jullie kinderen! Bedankt voor jullie tijd en 
aandacht. 
Dr. Jana Vyrastekova (gedragseconoom, Radboud Universiteit, Faculteit 
Managementwetenschappen) 
 
Op maandag 8 en dinsdag 9 april zullen spelactiviteiten in het kader van bovenstaand 
onderzoek plaatsvinden in de groepen 5, 6 en 7 op beide locaties. Heeft u hierover nog 
vragen dan kunt u contact opnemen met Berdi de Jonge.  
 
5 juni 2018 hebben ook ouders van onze school hun medewerking verleend aan dit 
onderzoek. Een aantal van hen heeft toen punten verzameld waarmee zij korting krijgen op 
het bedrag schoolreisje  of schoolkamp. U hoort de komende maand hoe de destijds 
toegezegde korting aan de betreffende ouders ten goede komt.   
 

Parkeren bij De Korenaar 
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden met Marianne Uytdehage, 
gebiedsoördinator Prinsejagt en een verkeersdeskundige van de gemeente Eindhoven. 
Mede dankzij een aantal actieve ouders stonden de volgende 2 onderwerpen op de agenda: 

1. Fout parkeren bij locatie Vitruviusweg waardoor kinderen niet veilig naar school en 
van school naar huis kunnen. 

De komende tijd zullen handhavers van de gemeente Eindhoven met regelmaat komen 
controleren en handhavend optreden.  

 
2. Oversteek Oude Bossche baan, in gebruik name van de verkeerslichten. Op 

maandagavond 27 mei, inloop Nieuwbouw ontvangt u hierover meer informatie.  
 

 

Ruim aandacht voor kunst op de Korenaar 

Al veel kinderen hebben de weg weten te vinden naar onze 

gratis naschoolse workshops waar kinderen van de Korenaar 

lessen kunnen volgen rondom dans, muziek, theater, circus en 

sport. De activiteiten van 'Korenaar, ik doe mee en Dikkie en Dik 

ook' worden drukbezocht en zijn daarmee al een groot succes! 

Maar ook tíjdens schooltijden biedt de Korenaar veel activiteiten 

en lessen rondom de kunsten. 
 

Natuurlijk zijn er de muzieklessen van meneer Nils en de lessen tekenen en 

handvaardigheid. Een echte eindfilm in groep 8 en optredens tijdens de verschillende 

feesten op school. De creamiddagen met aandacht voor beeldende kunst en drama. Bezoek 



aan musea als 'bevrijdende vleugels' en het 'van Abbe'. Veel aandacht voor literatuur, 

schrijven en poëzie in de List-, taallessen, Kinderboekenweek en voorleesdagen.  
 

Maar we doen (nóg) meer! Zo werken we samen met het cultuurstation in Eindhoven om alle 

kunstdisciplines extra aan bod te laten komen door de leerjaren heen. Dit noemen we het 

'Kunstmenu'. Deze week zijn er bijvoorbeeld workshops dans voor de kleuters met een 

heuse moderne dansvoorstelling van De Stilte. Om u een inzichtje te geven in de activiteiten 

van het Kunstmenu die dit schooljaar zijn geweest of nog komen hierbij een opsomming: 
 

 Dans workshops en voorstelling van gezelschap De Stilte in de groepen 1-2 op 

school 

 Theater workshops en toneelvoorstelling van gezelschap Unieke Zaken in de 

groepen 3 en 4 op school 

 Cultureel erfgoed educatief programma in het Philipsmuseum voor de groepen 5 

 Cultureel erfgoed educatief programma in het Prehistorisch Dorp voor de groepen 

6 

 Beeldende kunst expositie in de 'Robot Love Academy’ voor de groepen 7 in de 

Campina Melkfabriek 

 Theater voorstelling en workshop van het gezelschap Wildpark in Pand P voor de 

groepen 8. 

  
Nieuwbouw  

 
 

Er is volop bedrijvigheid op de bouw. Alle trappen zijn geplaatst, De dakplaten van de 
2e verdieping en de gymzaal zijn gelegd. Komende week wordt daarop het beton gestort 
zodat het dak ook klaar is. 

 
Externen  
 

 


