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Dinsdag 25 juni: Opa en Oma middag groep 8a en 8b
Donderdag 27 juni: Rapporten mee naar huis
Donderdag 27 juni: Ouderbedankochtend Elegaststraat, Let op: aanmelden,
uiterlijk donderdag 20 juni
Donderdag 27 juni: Afscheidsavond groepen 8 met eindfilm
Vrijdag 28 juni: Ouderbedankochtend Vitruviusweg, Let op: aanmelden, uiterlijk
donderdag 20 juni

Activiteiten
Ouderbedankochtend, vergeet niet aan te melden. Graag aanmelden
uiterlijk donderdag 20 juni!!!!!!!
Ook dit jaar willen wij alle ouders, opa’s, oma’s, biebmoeders en andere hulp bedanken voor
hun inzet dit schooljaar. Dankzij jullie hulp kunnen wij: leuke activiteiten organiseren, naar de
kinderboerderij, naar een museum, op kamp, een boek lenen en nog veel meer.
Dit jaar is de ouderbedankochtend op:
Elegastraat: donderdag 27 juni, van 8.30 uur tot ongeveer 10.00 uur.
Vitruviusweg: vrijdag 28 juni, van 8.30 tot ongeveer 10.30 uur.

i.v.m. de organisatie horen we graag of u erbij bent:
Elegaststraat: juffrouw Anneke a.vandorst@skpo.nl
Vitruviusweg: juffrouw Joyce H. of juffrouw Geertje g.wijn@skpo.nl
We hopen u allemaal te zien!!

FEESTELIJKE AFSLUITING VOORLEESHALFUURTJE
Op dinsdagmiddag 25 juni is er een feestelijke afsluiting van het voorleeshalfuurtje op de
Elegaststraat. Dit zal zijn van 15.00 uur tot 15.30 uur. (misschien dit keer iets langer)
De kinderen die dit jaar bij het voorlezen zijn geweest, zijn van harte welkom samen met de
ouders/verzorgers.
Dus kom gezellig met ons dit seizoen afsluiten.
Op 18 juni is er ook nog een voorleeshalfuurtje van 15.00 - 15.30 uur.

Afscheidsavond groepen 8
De afscheidsavond voor de groepen 8 is op donderdagavond 27 juni. Niet zoals op de
kalender vermeld staat op dinsdag 2 juli. Dit i.v.m. verhuizing van de school en
studie(verhuis)dagen op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli.
De afscheidsavond is voor alle ouder(s), verzorger(s) van de kinderen van groep 8 samen
met hun kind. Er zijn die avond meerdere activiteiten. U krijgt hierover nog nadere informatie.

Korenaar Kings 2e van Eindhoven

Afgelopen woensdagmiddag was de stadsfinale van het PSV 6vs6 Cruyffcourtkampioenschap. De Korenaar Kings, met spelers uit groep 8ab en E7, had de voorronde op
ons ‘eigen’ Cruijffcourt gewonnen en was daarmee geplaatst.
De voorronde, in het strak georganiseerde toernooi, bestond uit zes voorronde wedstrijden,
waarvan er vijf op een rij werden gewonnen. De laatste wedstrijd, om de groepswinst, ging in
de aller allerlaatste seconde verloren, maar de halve finale werd wel gewonnen en zo
speelden we de finale! In die finale bleef het 0-0 waarna geen penalty's maar shoot-outs de
beslissing moesten brengen. Bram hield er twee van de drie, maar de vijandelijke keeper
allemaal, zodat een eervolle tweede plaats ons deel werd. Belangrijker dan deze tweede
plaats was de manier hoe de jongens zich op het toernooi opgesteld hebben, zowel ten
opzixhte van elkaar als van anderen. Een Leefstijlschool waardig. Jammer dat ze zich niet
volledig beloond hebben.

Vlnr boven: Lucas, Bram, Cheneal, onder: Joey, Michon, Rayan, Dichano, Can.

Flessenactie
In de afgelopen weken zijn er door de kinderen veel lege flessen ingezameld. De
flessenactie was t/m vrijdag 7 juni. Maar afgelopen donderdag en vrijdag zijn de laatste
flessen nog ingeleverd. Wij kunnen u mededelen dat het eindbedrag (Vitruviusweg en
Elegaststraat samen) een totaalbedrag van maar liefst 534,75 euro heeft opgeleverd!
Hiervan gaat de school materiaal aanschaffen die de kinderen hebben uitgekozen.

Waar zijn wij als school mee bezig
Leerkrachtverdeling over de groepen schooljaar 2019-2020
Groep
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 1-2c
Groep 1-2d
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a

Leerkrachten
Mevr. Karen Wullems (ma-di)
Mevr. Marleen Post (woe-do-vr)
Mevr. Yvonne van Hemert (ma-di)
Mevr. Evelyn van Hoof (woe-do-vr)
Mevr. Anouk Boeijen (ma-di-woe)
Mevr. Wilma Jonkers (do-vr)
Mevr. Dayenne Vincent
Mevr. Ymke Prince
Mevr. Kim Rijnders (ma-di-woe)
Mevr. Jacqueline Lammers (woe-do-vr)
Mevr. Dian van Hoof
Mevr. Willemijn van Gemert (ma-di)
Dhr. Bram van Wijk (woe-do-vr)
Dhr. Don Evers
Mevr. Joyce Smits (ma-di)
Mevr. Anneke van Dorst (woe-do-vr)
Mevr. Joyce van den heuvel (ma-di-woe)
Mevr. Ester Lathouwers (do-vr)
Dhr. Rik Strijbosch
Dhr. Rogier van Stiphout (ma-di-woe-vr)

Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b

Managementteam
Directeur
Kwaliteitscoördinator en coördinator
leerlingenzorg
Ib-er / bouwcoördinator groep 1 t/m 4
Ib-er / bouwcoördinator groep 5 t/m 8

Mevr. Caroline Ketelaars (do)
Dhr. Michiel Manders (ma)
Mevr. Mannie van Tuijn (di t/m vr)
Dhr. Fons Verwijlen
Mevr. Nienke Noordhoek (ma-woe-do-vr)
Dhr. Michiel Manders (di)

Mevr. Berdi de Jonge
Dhr. John van Bogget
Mevr. Yvonne de Vries
Mevr. Judith van Steensel

Nieuwe versie van de school-app
In verband met nieuwe voorwaarden van apple is er een kleine wijziging in onze app
doorgevoerd. Het is belangrijk dat u de nieuwe versie download en éénmalig de app opnieuw
instelt.
U kunt de app via deze link in de App Store (iOS) vinden.
U kunt de app via deze link in de Google Play Store (Android) vinden.
App instellen
Na het downloaden moet u eenmalig 'Korenaar' zoeken en kiezen (let er op dat u niet De
Korenaar uit Helmond selecteert). U hoeft hierbij niet opnieuw een login aan te maken. U
kunt gewoon inloggen met uw eventuele bestaande login.
Als u de 'Basisschool App' heeft gedownload en 'Korenaar' heeft ingesteld ziet de app er
vanaf dan weer uit als vertrouwd.
De oude versie is nog te gebruiken tot de zomervakantie. Daarna is deze niet meer up-todate!

Inleveren biebboeken
In eerdere Korenaarbulletins hebben we het al aangegeven; de bibliotheekboeken worden
tijdens de studiedagen na Pinksteren ingepakt. Daarom is het van belang dat alle boeken
van onze schoolbieb, die uw kind nog thuis heeft, deze week nog ingeleverd worden. Na de
vakantie kunnen er weer boeken geleend worden uit de vernieuwde, extra uitgebreide
schoolbibliotheek!

Vakanties en vrije dagen
De vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2019-2020 zijn gepland.
In de bijlage bij dit Korenaarbulletin vindt u het overzicht.
Tevens zal dit overzicht geplaatst worden op onze website en school app.

Korenaar Ik doe mee

Iedere dinsdag 14.45/15.00 - 15.30 uur: Voorleeshalfuurtje:
hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)
Het laatstse voorleeshalfuurtje van dit schooljaar is op
dinsdag 25 juni.

Nieuwbouw
Opruimen en herhaling BHV

Wat hebben alle teamleden afgelopen studiedagen hard gewerkt, BEDANKT! Super fijn dat alle
algemene ruimtes uitgezocht, opgeruimd, ingepakt en geëtiketteerd zijn. En natuurlijk heel fijn dat wij
en alle kinderen nu veilig het schooljaar af kunnen sluiten, omdat vele van ons weer BHV up-to-date
zijn!

Afgelopen week is een start gemaakt met de aanleg van het speelplein.
Verder wordt er ook in het gebouw heel hard gewerkt.
Op het onderwijsplein 1-2 zijn alle wanden behangen met Vescom, zijn de toiletruimtes betegeld en is
het regelwerk voor de plafonds klaar. In alle ruimtes bij de gymzaal is ook het tegelwerk klaar en zijn
de douches geïnstalleerd Verder wordt er in de hal, de gymzaal, de speelzaal en op de andere
onderwijspleinen hard gewerkt. De kozijn zullen zeer waarschijnlijk deze week geplaatst gaan worden
en de vloer van de gymzaal. Dus langzaam maar zeker wordt het steeds meer school.

Externen
Gratis Spinners
Bij deze brengen wij het geweldige nieuws dat zaterdag 29 juni 1 miljoen spinners in maar
liefst 50 verschillende soorten gratis worden weggegeven. Vanaf 10:00 uur kunt u bij ToiToys International op de Jan Hilgersweg 9 in Eindhoven (vliegveld Eindhoven), ze gratis
uitzoeken.
Dat is wel een bezoekje waard, toch?!
Op locatie is een gratis Toi-Toys tas beschikbaar die gevuld mag worden met zoveel
spinners als gewenst. Tot 15:00 uur is er die mogelijkheid. Echter OP = OP.
Sophie Mollee, Marketing specialist

De vakantiebieb is er weer!!

De VakantieBieb is nu open met 30 e-books voor kinderen en jongeren. Op 1 juli
komen de e-books voor volwassenen erbij. In de bijlage van dit Korenaarbulletin
vindt u een lijst met titels die beschikbaar zijn in de app.
Veel leesplezier!

