Nr. 28 maandag 15 april 2019
In verband met de meivakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op dinsdag 7
mei

Belangrijke data





Dinsdag 16 en woensdag 17 april: Cito-eindtoets basisonderwijs groepen 8
Dinsdag 16 april: Grote tafeldiplomadag
Donderdag 18 april: Witte Donderdag / Paasviering
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei: Goede Vrijdag / Meivakantie alle kinderen vrij.

Maandag 6 mei: Schoolfotograaf
Activiteiten
Schoolfotograaf
Maandag 6 mei bezoekt de schoolfotograaf onze school. Tijdens deze dag zullen op beide
locaties de volgende foto’s worden gemaakt:
 Van ieder kind een portretfoto









Van iedere groep een groepsfoto
Indien meerdere kinderen uit één gezin op
onze school zitten worden tijdens schooltijd
broertje(s)/zusje(s) foto’s gemaakt.
Indien kinderen uit één gezin op zowel
Elegaststraat als Vitruviusweg zitten dragen
wij er zorg voor dat zij tijdig op de juiste
locatie zijn voor de broertje(s)/zusje(s) foto.
Concreet betekent dit dat de betreffende
kinderen van groep V3a/V3b en V4a/V4b ’s
middags naar de Elegaststraat gebracht
worden (u kunt ze deze dag daar om 14.45
uur ophalen samen met uw andere kinderen)
en de betreffende kinderen van groep
E8a/E8b tijdig op de Vitruviusweg zijn. Zij
gaan dan van daaruit einde schooldag naar huis
Bekijken, bestellen en betalen van de foto’s verloopt volledig digitaal
Zie voor meer informatie de flyer bij dit Korenaarbulletin en de website van fotograaf
Dick Dicks www.dickdiks.nl
Dinsdag 16 of woensdag 17 april brengt uw kind deze flyer ook mee naar huis.

Schaaktoernooi
Zondag 7 april is in Gemeenschapshuis De Hoeksteen in Eindhoven de 5e ronde om de
Eindhovencup gespeeld. Er waren op deze mooie zonnige dag zo’n 60 kinderen aanwezig.
Een mooi aantal. In een levendige, lenteachtige sfeer werd er in 8 groepen volop gestreden
om de eerste plaatsen.
Andere activiteiten waar ze zich mee konden vermaken
waren, zoals gewoonlijk, het grote schaakbord en het
Estafetteschaak.
Van onze school deden dit keer 4 kinderen mee.
Respectievelijk Bram Bijsterveld, Simon Savelkoul, Joshua
Cornelissen en Mandola Simons.
Bram speelde in groep C. Weer een groep hoger dan de
vorige keer. Bram kwam een beetje moeizaam op gang maar
hij won zijn laatste 3 partijen en speelde er een remise. Goed
gedaan Bram.
Simon speelde in groep F. Hij deed goed zijn best maar had dit keer pittigere tegenstanders
dan de vorige keer. Uiteindelijk sloot hij het mooi af met 2 overwinningen. Goed gespeeld
Simon.
Joshua speelde in groep G. Hij speelde met veel enthousiasme en deed het wederom
uitstekend. Met 5,5 punt uit 7 partijen werd hij tweede in zijn groep. En ging hij weer met een
mooie beker naar huis. Goed gedaan Joshua.
Mandola speelde in dezelfde groep. Speelde goed en werd derde in haar groep. Ze ging ook
met een mooie beker naar huis. Goed gedaan Mandola.
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.
Het was weer een geslaagde dag. Meneer Mario Adriaans.

Grote tafeldiplomadag
Op dinsdag 17 april is er weer een grote tafeldiplomadag.
Alle kinderen kunnen weer flink oefenen en die dag kunnen ze proberen om een volgend
diploma te halen.

Cito-eindtoets basisonderwijs
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april gaan onze groepen 8 weer deelnemen aan de citoeindtoets.
Er zijn weer een aantal veranderingen aangebracht.
Voorheen was de cito-eindtoets verspreid over 3 dagen en bestond de toets uit 200 vragen,
verdeeld over 5 taal- en 4 rekenonderdelen.
Dit schooljaar voor de eerste keer ooit, is de toets teruggebracht naar 2 dagen en 165
vragen, verdeeld over 5 taal- en 3 rekenonderdelen.
We wensen alle kinderen veel succes.

Waar zijn wij als school mee bezig
Korenaar Ik doe mee
Deze week vinden alweer de laatste bijeenkomsten plaats van deze periode. De meeste
workshops worden afgesloten met een voorstelling. Ouder(s)/verzorger(s) zijn hierbij van
harte welkom.

Maandag 15 april 14.45-16.00 Sport groep 3,4 Vitruviusweg
Dinsdag 16 april: 14.45-16.00 Circus vanaf 6 jaar t/m groep 4 Elegaststraat
Dinsdag 16 april: 14.45-15.45 Dans groep 6,7,8 Vitruviusweg
Woensdag 17 april: 12.15-13.15 Sport groep 5,6,7 Vitruviusweg
Donderdag 18 april: 14.00-15.00 uur Theater groep 5,6 Elegaststraat
Donderdag 18 april: 14.00-15.00 uur Muziek groep 6,7,8 Vitruviusweg
Vrijdag 12 april: naschools aanbod sport op vrijdag start weer op na de meivakantie, zie voor
meer informatie de site van Eindhoven sport.

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

Een update werkzaamheden die de afgelopen week hebben plaatsgevonden:
 Op onderwijsplein 1-2 is de cement-dekvloer gestort
 Op onderwijsplein zijn alle binnenkozijnen geplaatst
 Trap van 3-4 naar beneden
 Spreekkamer op onderwijsplein
 Garderobe / toiletgroep op onderwijsplein voor 2 groepen
 Aansluiting water/afvoer pantry in groepslokaal
 Dakbedekking op hal en onderwijsplein 1-2

Externen
Vooraankondiging Wijkfeest Prinsejagt en Driehoeksbos
Om het wijkfeest aan te kondigen houden we dit jaar 3x een wijk event.
Dit event is iedere keer van 14 tot 17 uur
11 mei 2019 op de Bakhuizen van de Brinklaan
18 mei 2019 op de Oude Bosschebaan
25 mei 2019 op de Simplonpas
We zullen Kubb spelen, er is een springkussen en er zijn glittertattoo's.

Kom gezellig meedoen!

