
 
  

 
Nr. 35 maandag 1 juli 2019   
 
In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op 
maandag 19 augustus  

Belangrijke data  

• Maandag 1 juli: Laatste schoolweek programma, verkort rooster, school uit om 14.00 
uur 

• Maandag 1 juli: op afspraak rapportgesprekken. Dit indien op initiatief van ouder(s) / 
verzorger(s) of leerkracht(en) een afspraak is gemaakt 

• Dinsdag 2 juli: Laatste schoolweek programma, verkort rooster, school uit om 14.00 
uur 

• Woensdag 3 juli: Alle kinderen zomervakantie. Alle teamleden nog 2 dagen 
inpakken en opruimen 

• Vrijdag 5 juli: schoolreisje voor alle personeelsleden van de Korenaar  
 

• Woensdag 21 augustus: Feestelijke start van het schooljaar in onze nieuwe school 
aan de Gerretsonlaan 17 met kinderen/ uders/verzorgers en natuurlijk het team.  
Alle ouders/verzorgers zijn na deze opening welkom in de hal voor een kopje 
koffie/thee  

 

 

Activiteiten 
 
Uitnodiging eerste schooldag woensdag 21 augustus 
Dinsdag, 2 juli aanstaande, brengen alle kinderen een uitnodiging én een leuk ‘nieuw school’ 
cadeautje mee naar huis.  
Op de uitnodiging staat belangrijke informatie over de eerste schooldag.  

 
Save the date 
In de week voor de herfstvakantie zullen feestelijke activiteiten plaatsvinden op school om 
onze verhuizing naar de nieuwe school te vieren.  
Donderdag 10 oktober wordt een feestelijke dag waarbij ouders/verzorgers welkom zijn bij de 
afsluiting. Dit zal in de middag zijn. Indien u hier graag bij aanwezig wilt zijn: noteer het alvast 
in uw agenda. 
 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 

 
Symposium “samen op weg naar inclusief onderwijs’ 
Maandag 1 juli zijn juf Geertje en juf Berdi afwezig. Zij zijn op uitnodiging aanwezig bij het 
symposium “Samen op weg naar inclusief onderwijs’ dat plaatsvindt op het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Samen met een aantal andere genodigden 
zijn zij in de gelegenheid om op basis van hun deskundigheid en ervaring mee te praten en 
adviezen te geven over dit onderwerp.  
 



 

Nieuwbouw  
• Volgens planning wordt maandagmorgen 12 augustus het schoolgebouw opgeleverd.  
• Het verhuisbedrijf gaat alle ingepakte materialen en meubilair op maandag 12 en 

dinsdag 13 augustus verhuizen. Vanaf woensdag 14 augustus zijn alle teamleden 
druk in de weer en hard aan het werk om alles uit te pakken en op de juiste plaats te 
zetten.  

• Een aantal zaken zoals bijvoorbeeld de prikborden/whiteboards, de bewegwijzering in 
het gebouw, een ophangsysteem voor tekeningen e.d. gaan we pas uitkiezen en/of 
ophangen als de school in gebruik is. Het is eigenlijk precies hetzelfde als je zelf gaat 
verhuizen, veel heeft meteen een plaats en veel zaken krijgen pas een plekje als je er 
woont. 

• We nemen bijvoorbeeld alle huidige leerlingsetjes mee. Maar er is ook nieuw 
meubiliair besteld. Dit wordt tussen 14 en 20 augustus geleverd. 

 

 
 
In de gymzaal is een start gemaakt met het leggen van de schokdempende ondervloer.  
Buiten is men bezig met het bestraten van de fietsenstalling van de kinderen en de 
voorbereidingen voor de aanleg van de parkeerplaatsen op eigen terrein.  
Zoals u kunt zien wordt veel bestrating zo gelegd dat deze waterdoorlatend is. Deze keuze is 
gemaakt volgens de regelgeving van de gemeente Eindhoven, bij openbare gebouwen mag 



nog maar een zeer beperkt aantal m2 bestraat worden. Waterdoorlatende bestrating is 
onbeperkt toegestaan.  

 

 
De landmeter van de gemeente Eindhoven is de erfgrens komen bepalen. Nu kan Soontiens, 
het bedrijf dat de prachtige groene speelpleinen aanlegt volop vooruit.  
De ondervloer van de gymzaal is gereed. Morgen wordt gestart met het proces van de boven 
vloer, dat gaat een aantal dagen vragen omdat er meerdere lagen bovenvloer worden 
opgebracht.  
 



 
Aan de zijde van de Mgr. Witloxweg is men gestart met het uitmeten van de borders en de 
aanleg van het speelplein. De ‘kruipbuis’ is op de juiste plek neergelegd.  
In het gebouw wordt intussen natuurlijk ook dagelijks hard doorgewerkt. Op de afbeeldingen 
ziet u de geluidsisolerende panelen, de luchtbehandelingsinstallatie op het dak, de aanleg 
van de riolering en hemelwaterafvoer en de eerste toplaag van de bovenvloer in de gymzaal.  
De komende week zullen ook de kozijnen in het gebouw geplaatst gaan worden. Dan zal ook 
aan de buitenzijde zichtbaarder worden dat het gebouw in de afwerkingsfase is.  
 
Externen  
 
De vakantiebieb is er weer!! 



 

De VakantieBieb is nu open met 30 e-books voor kinderen en jongeren. Op 1 juli, (vandaag 

dus) komen de e-books voor volwassenen erbij. In de bijlage van Korenaarbulletin 32 heeft 

een lijst gezeten met titels die beschikbaar zijn in de app. 

Veel leesplezier! 

 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie 
 

en we zien elkaar weer op woensdag 21 augustus 
 

Team basisschool de Korenaar 
 
 
 



 


