
 
  

 
Nr. 34 maandag 24 juni 2019   
 
 

Belangrijke data  

 Dinsdag 25 juni: Tropenrooster, school voor kinderen die opgehaald worden om 
12.15 uur uit. Andere kinderen blijven op school met aangepast programma in de 
minst warme ruimtes 

 Dinsdag 25 juni: 11.00-12.00 Opa en Oma dag voor kinderen groep 8: Eindfilm  
Locatie: Hal Elegaststraat  

 Donderdag 27 juni: 8.45 - ong. 9.30 uur Ouder bedankochtend Elegaststraat voor 
ouders/verzorgers die zich hiervoor hebben opgegeven. Kopje koffie/thee met lekkers 
in de hal van de school 

 Donderdag 27 juni: rapporten mee naar huis 
 Donderdag 27 juni: afscheidsavond groep 8  
 Vrijdag 28 juni: 8.45 - ong. 10.00 uur Ouder bedankochtend Vitruviusweg voor 

ouders/verzorgers die zich hiervoor hebben opgegeven. Locatie: Gymzaal van de 
school 

 

Activiteiten 
 
Laatste school’week’. 
In verband met de verhuizing duurt de laatste schoolweek dit schooljaar maar twee dagen. 
Er zijn activiteiten op maandag 1 juli en dinsdag 2 juli. Deze dagen is er een verkort 
lesrooster tot 14.00u. Vanaf woensdag 3 juli begint voor alle kinderen de zomervakantie (en 
gaan de meesters en juffen verder inpakken...) 
 
Maandag 1 juli 
Ontbijtbuffet: 
We beginnen de dag met een gezellig gezamenlijk ontbijt! In buffetvorm vieren we de start 
van de laatste school’week’. Wij zorgen voor wat te drinken en borden en bekers. De 
kinderen nemen een hapje mee om te delen. Kijk voor de intekenlijst bij het lokaal van uw 
kind! 
Elegaststraat (spelletjesochtend), Vitruviusweg (Korenaar got talent) 
Op de elegaststraat zijn er maar weinig groepen waardoor het aantal optredens bij een show 
te gering zou zijn. Vandaar dat zij een super-spellen-circuit gaan doen. In verschillende 
rondes gaan de kinderen langs spellen door de hele school. 
De kinderen van de Vitruviusweg treden op in ‘Korenaar got talent’. 
Als de optredens buiten zijn (geen regen, geen grote hitte) mogen ouders komen kijken. Als 
de optredens vanwege het weer in de gymzaal plaatsvinden kunnen we helaas geen ouders 
toelaten. De show start om 09.30u en wordt onderbroken door pauze’s en fruithap. 
Ruilmarkt 
Na de lunch houden we onze jaarlijkse, gezellige ruilmarkt. Spulletjes waar kinderen niet 
meer mee spelen kunnen ze ruilen op de markt. We vragen de kinderen maximaal 1 tas mee 
te nemen met spullen/speelgoed dat ze graag willen ruilen. Ook een gezellig kleedje of 
dekentje om de waar uit te stallen. 
 



 
Dinsdag 2 juli 
Vossenjacht/speelpark de splinter 
‘s Morgens vertrekken beide locaties naar speelpark de splinter. Daar beginnen we de dag 
met een vossenjacht. Op deze wijze leren de kinderen van verschillende locaties alle 
leerkrachten kennen. Kunnen de kinderen hun nieuwe meester of juf vinden? 
Aansluitend mogen de kinderen spelen in het park (niet in het zwembad). 
Geeft u voldoende drinken en lunch mee in een rugzakje dat de leerling zelf kan dragen? En 
eventueel zonnebrandcrème bij hoge zonkracht. 
 
Terug op school (eigen locatie) sluiten we de dag af met een aftelliedje en kijken we nog één 
keer naar ons oude gebouw om daarna lekker vakantie te gaan vieren! 

 

Schaaktoernooi 

Zondag 16 juni is in Sociaal Cultureel Centrum De Dreef in Geldrop de laatste ronde om de 

Eindhovencup gespeeld. Er waren 65 kinderen op af gekomen. Weer een goede  opkomst 

op vaderdag. De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de 

activiteiten zoals, het grote schaakbord, het Estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf. 

Van onze school deed dit keer 1  kind mee. Husam Abagri. Husam was ingedeeld in groep 

F. Hij begon goed met 2 overwinningen daarna ging het even wat minder maar sloot het 

toernooi af met een mooie overwinning. Goed gespeeld Husam. 

Zoals gewoonlijk ging iedere deelnemer met een mooi prijsje naar huis. Het was weer een 

geslaagde dag.  

 

Waar zijn wij als school mee bezig 

 
 

Korenaar Ik doe mee  
  

 
 

 

Deze week in verband met het tropenrooster geen 

voorleeshalfuurtje.  
Op dinsdag 10 september is het eerste voorleeshalfuurtje in ons 
nieuwe schoolgebouw. We starten dan met een feestelijke 
bijeenkomst. De kinderen die in het schooljaar 2018-2019 vaker dan 10x zijn geweest 
kunnen dan een mooi kinderboek uitzoeken. Verder zijn dan natuurlijk alle kinderen van 
groep 1 t/m 3 , eventueel met hun ouders/verzorgers welkom die graag naar het 
voorleeshalfuurtje komen.  
 
 
 
 

  



Nieuwbouw  
 

 
 
Wat wordt er zowel binnen als buiten hard gewerkt aan onze nieuwe school. Soontiens is bezig met 
bestrating fietsenstalling leerkrachten, voetbaldveld en fietsenstalling kinderen. 
Woensdag was het een kakofonie aan bouwgeluiden in de school. In alle ruimtes, op alle steigers, 
overal is men aan het werk. Dat geeft vertrouwen voor tijdige oplevering.   

 

 
 


