
 
  

 
Nr. 31 maandag 27 mei 2019   
 

Belangrijke data  

• Maandag 27 mei: 18.30-19.30 Inloop voor ouders/verzorgers Informatie Nieuwbouw. 
Locatie Elegaststraat 1 

• Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag alle leerlingen vrij 

• Vrijdag 31 mei: roostervrij alle leerlingen vrij 
 
 
 

 

Activiteiten  
 
Schaaktoernooi 
Zondag 19 mei is op Bs. De Klimboom de 6e ronde om de Eindhovencup gespeeld.  
Er waren 82 kinderen op af gekomen. Weer een geweldige opkomst. 
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de activiteiten zoals, het 
grote schaakbord, het Estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf. 

                                                                                                                                                                    
Van onze school deden dit keer 3 kinderen mee. 
Respectievelijk Bram Bijsterveld, Joshua Cornelissen en Mandola Simons.  
Bram speelde in groep D. Hij speelde goed. Maar ondanks zijn goede spel had hij het 
ontzettend moeilijk in deze zware groep. Goed gespeeld Bram 
  
Joshua speelde mee in groep G. Ook een sterke groep. 
Hij heeft het goed gedaan en werd 4e in zijn groep. 
  
Mandola speelde in groep I. Zij deed het nog een tikkeltje beter en werd derde in haar groep, 
En ging weer met een mooie beker naar huis. Goed gespeeld Mandola. 
                                                                       
Iedere deelnemer kreeg zoals gewoonlijk weer een mooi prijsje mee naar huis. 
Het was een geslaagde dag.  
Meneer Mario Adriaans. 
  

  



Herhaald bericht: Lege flessenactie - nieuwbouw  
Na de zomervakantie is het eindelijk zover… We gaan verhuizen naar onze nieuwe school!!!! 

De kinderen hebben ideeën voor het schoolplein en het leerplein kunnen bedenken. Alle 

leerlingen hebben vervolgens kunnen stemmen op hun favoriete idee. Daaruit is gebleken 

dat een Eggstoel en een kast voor en met buiten speelmaterialen favoriet zijn! 

De kosten hiervoor zijn erg hoog en daarom gaan we een 

inzamelingsactie organiseren voor plastic statiegeldflessen! (geen glas) 

Wat? - Inzamelen plastic statiegeldflessen.  
Waarom? -  Eggstoel en een kast voor en met buiten speelmaterialen!  

Wanneer? - Vanaf maandag 20 mei t/m vrijdag 7 juni 
Hoe? - De kinderen gaan met het kaartje waarop nogmaals uitgelegd staat wat de bedoeling 

is zoveel mogelijk flessen inzamelen bij familie, vrienden en buren.  
Waar? - Inleveren kan in de boodschappenkarren in de hal van de Vitruuf en de Elegast. 

Op een ‘geldmeter’ die de hal komt te hangen zal de tussenstand van het binnengehaalde 

bedrag bijgehouden worden. 

We hopen op een mooi bedrag, zodat we de nieuwbouw aan kunnen kleden met de door de 

kinderen gekozen materialen! 

 

Goede doel: sparen voor een hulphond 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Momenteel hebben we op school een lege flessen inzamelactie met als doel nieuwe spullen 
voor de nieuwbouw. Terwijl de Korenaar lege flessen inzamelt, willen wij graag alle doppen 
van de plastic flessen die ingeleverd worden. 
Deze sparen wij voor het goede doel. Namelijk voor een hulphond voor zorggroep Archipel. 
Er staat een bak klaar waar de doppen in kunnen als je de lege flessen inlevert. Heel erg 
bedankt! 
Yusuf Emin en Sara Demir V1/2b en V1/2a 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 

Samenstelling nieuwe groepen 1-2, 3, 6, 7 en 8 
  
Komend schooljaar gaan we naar het nieuwe schoolgebouw!! 
Leuk… want we gaan bovengenoemde groepen opnieuw samenstellen. 
  
Op dit moment zijn de leerkrachten en de leerlingen bezig met het samenstellen van de 
groepen voor volgend schooljaar. 
De kinderen hebben daar ook inspraak in. 
  



In de groepen 1-2 en 3 stellen de leerkrachten enkele vragen aan de kinderen; 
met wie speel en werk je graag. De kinderen mogen twee á drie kinderen opgeven. 
We streven ernaar om minimaal één van hun keuzes bij elkaar in de groep te plaatsen. 
  
In de groepen 6, 7 en 8 mogen de kinderen aangeven op een formulier bij welke andere 
leerlingen ze graag in de groep willen zitten. 
De leerling waarbij je het liefste in de groep wilt, schrijf je op nummer 1, de leerlingen daarna 
op nummer 2 en de laatste op 3. We kunnen de leerlingen garanderen dat ze minimaal bij 1 
opgeschreven leerling in de groep komen. Met een beetje geluk zelfs bij 2 leerlingen en zelfs 
bij alle 3 kan ook voorkomen. 
Vervolgens gaan de leerkrachten met elkaar in overleg om volgend schooljaar zoveel 
mogelijk gelijkwaardige groepen te maken. Hierbij rekening houden met vele aspecten, zoals 
jongens/meisjes, cognitief sterke leerlingen, zorgleerlingen, dyslexie, OPP, gedrag, enz. 
  
Volgend schooljaar zullen we gaan werken met de volgende groepen: 
4 groepen 1-2             => ongeveer 90 leerlingen 
2 groepen 3                => ongeveer 46 leerlingen 
2 groepen 4                => ongeveer 45 leerlingen 
2 groepen 5                => ongeveer 48 leerlingen 
2 groepen 6                => ongeveer 42 leerlingen 
2 groepen 7                => ongeveer 48 leerlingen 
2 groepen 8                => ongeveer 47 leerlingen 
  
In KB 33 van 17 juni zullen we bekend maken hoe de groepsverdeling en de 
leerkrachtverdeling van volgend schooljaar is. 
  
In KB 34 van 24 juni zullen we vervolgens de leerling-verdeling bekend maken. U kunt dan 
ook direct zien bij wie uw kind in de groep komt. 
 

 
Korenaar Ik doe mee  
  

 
 

 
Iedere dinsdag 14.45/15.00 - 15.30 uur: Voorleeshalfuurtje: 
hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)   
 
 
 
 
 
 
  
  



Nieuwbouw  

 
Op allerlei fronten wordt er in de school gewerkt.  

• Eerste werkzaamheden in de serverruimte + bekabeling voor de digitale omgeving 
• De plafondplaten liggen in diverse lokalen klaar 
• De steigers zijn weg aan de zijde van de Witloxstraat 
• En...... werkzaamheden liggen op schema 

 

Maandagavond tussen 18.30 en 19.30 inloop voor 
ouders/verzorgers met informatie over de Nieuwbouw 
Onderwerpen in dit uur: 

• Inrichting speelpleinen 
• Inrichting onderwijspleinen 
• Verkeerssituatie 
• Inrichting keuken en centrale hal 
• Verhuizing 
• Planning 
• Algemeen: foto’s, beelden van de bouw en gebruikte materialen  

 
Kortom een avond met veel informatie die u niet wilt missen  

 
Voor alle duidelijkheid: deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers en omwonenden van 
de nieuwe school, dus niet voor uw kinderen 


