
 
  

 
Nr. 01 maandag 26 augustus 2019   

Belangrijke data  

• Maandag 26 augustus: start Leefstijl thema 1, De groep? Dat zijn wij. Zie hieronder. 
• Vrijdag 30 augustus: vrije dag voor de groepen 1-2 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Koffie en thee 

Iedere maandag, woensdag en vrijdag is er de mogelijkheid om gezellig een kopje koffie of 

thee te drinken. Plaats => in de hal van onze school. Tijd => tot 8.45 uur. Na 8.45 uur is de 

hal weer nodig voor schoolse activiteiten. 

 

Leefstijl thema 1: De groep? Dat zijn wij. 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Net als veel andere scholen besteedt de Korenaar gericht aandacht aan de ontwikkeling van 

sociaal-emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van Leefstijl, een methode die 

wereldwijd gebruikt wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast.  

De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren 

die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen 

spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met 

verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf. 

Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op 

school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar 

uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde.   

We starten deze week met het eerste thema: De groep? Dat zijn wij. 

In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed 

is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is 

goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep. 

De kinderen werken bij elk thema aan de verschillende opdrachten in hun werkboek. Via het 

Korenaarbulletin houden we u op de hoogte van de verschillende thema's die we op dat 

moment behandelen in de groepen. 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat 

graag, 

Met vriendelijke groet, Team Korenaar 

 
Kennismakingsgesprekken 



Op donderdag 12 en dinsdag 17 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats voor 
de groepen 1 t/m 8. Voor deze gesprekken kunt u zich weer digitaal inschrijven vanaf 
vrijdagmiddag 30 augustus. U krijgt vóór vrijdag een mail vanuit schoolgesprek.nl. Heeft u 
deze niet ontvangen kijk dan ook even in uw map ongewenste mail of de spamfolder. We 
gebruiken de mailadressen die bij ons bekend zijn op school. Heeft de school niet uw juiste 
adres? Geef dit dan door aan de administratie. 
De inschrijvingstermijn loopt tot en met zondag 8 september. 
  



App met alle informatie van de Korenaar 

 

Voor nieuwe ouders of ouders die nog de ‘oude’ app hebben geïnstalleerd: in de 

bijlage een instructie voor het downloaden van de nieuwe versie. 

Om toegang tot de nieuwe app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore 

(iOS) of de Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga 

verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u onze school app 

op uw telefoon. 
De meeste onderdelen van de app kunt u bekijken zonder inlog of wachtwoord. Voor het 

onderdeel ‘Klassenboek’ is er vanwege de avg een inlogcode nodig. Inlog: korenaar 

wachtwoord: elegaststraat1 

Waarom hebben we voor een app gekozen? 

Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de informatie van onze 

school. Met een app bent u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te nemen, op een 

moment dat het u schikt. Wij zullen deze app als eerste communicatievorm gaan gebruiken. 

Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de app altijd de meest recente en juiste informatie 

bevat.  

Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen 

bereiken met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor 

aan te laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we pushberichten niet onnodig 

vaak zullen gebruiken.  
Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw kind(eren) 

is goed beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas 

hebben zitten. Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet 

op de foto mag! 

 

Activiteiten 
 

 
 

Kies je Sport                                                                   
Komende week krijgt uw kind weer het boekje van “Kies je 
Sport” mee naar huis. Kies je Sport is een project dat uw kind 
de mogelijkheid geeft om kennis te maken met allerlei sporten. 
Zo kunnen kinderen ontdekken welke sport bij ze past.  

 
Van 20 september t/m 10 november bieden allerlei Eindhovense sportclubs kennismakings-
cursussen aan voor kinderen in het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier 
lessen op de locatie van de sportclub. De sporten waaruit gekozen kan worden staan op 
https://kiesjesport.eindhovensport.nl/.  
 
Inschrijven voor een sportcursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 2 t/m 16 
september. U als ouder gaat naar de website, selecteert de cursus en schrijft uw kind of 
kinderen in. De sportclub ontvangt per e-mail de aanmelding met de gegevens van uw kind.  
 

https://kiesjesport.eindhovensport.nl/


We hopen als sportcommissie van de Korenaar dat veel kinderen van dit aanbod gebruik 

zullen maken. 

 

Marathon Eindhoven: mini-marathon & city-run 

Over anderhalve maand is het weer zover; op 13 oktober 

wordt dan de marathon van Eindhoven gelopen. Meneer 

Pascal is al de klassen langs geweest en heeft de 

leerkrachten een brief gegeven met alle informatie. 

Kinderen kunnen deze brief aan de leerkracht vragen als 

ze misschien willen deelnemen.  U als ouder kunt 

natuurlijk weer samen met uw kind deelnemen. 

Hieronder de belangrijkste punten: 
Mini-marathon 

• 1.6 km (= 1 mijl) 

• Inschrijfgeld: €4,-  

• Deelname vanaf 4 jaar. 

• Inschrijven voor vrijdag 6 september via de website van de marathon 

 City Run 

• 5 km 
• Inschrijfgeld: €6,- 

• Deelname vanaf 6 jaar. 

• Inschrijven voor vrijdag 6 september via de website van de marathon.  

Inschrijven: 

1:            Ga naar www.marathoneindhoven.nl 

2:            Ga naar deelnemen, klik op “scholen en verenigingen”. 

3:            klik op “schrijf jullie hier in” 

4:            klik op “inschrijven”.  

5:            klik op “doe mee met een team”.  

6:            Kies je afstand; 

                               IAK CityRun 5km (scholen of vereniging) of; 

                               Chiquita minimarathon (scholen of vereniging). 

7:            Zoek je team à bs de Korenaar 

8:            Selecteer je team en vul je wachtwoord in à Ikdoemee (met hoofdletter I) 

9:            Vul alle gegevens in die ze vragen en rond je inschrijving af 

  

1. LET OP: Zit het team vol, ga dan niet zelf inschrijven, maar geef dit door aan meneer 

Pascal (of meneer Fons). Hij koopt namelijk de plekken voor de Korenaar in. 
2. Omdat dit de tweede keer is dat we het op deze manier doen, zouden wij het fijn 

vinden als jullie meneer Pascal ook even een mailtje sturen nadat je je ingeschreven 

hebt.  Dan kan ik op een later moment de inschrijvingen controleren. Dat mailtje mag 

je sturen naar p.schoonheim@eindhoven.nl  
Vermeld hierbij per deelnemer: Volledige naam, de afstand, schoolnaam en je groep 

& geboortedatum 
3. Het inschrijfgeld voor Mini-marathon of Cityrun moet vooraf, gepast betaald worden. 

Geef dit in een envelop met vermelding van naam en groep af aan je 

groepsleerkracht.  

mailto:p.schoonheim@eindhoven.nl


4. Er is maar een beperkt aantal begeleiders vanuit de school, dus kinderen van groep 

1,2 en 3 kunnen alleen deelnemen als er een begeleider meeloopt.  
5. Papa’s, mama’s, broers en zussen die niet op de Korenaar zitten mogen zich 

ook via onze school inschrijven als ze met een leerling van onze school 

meelopen.   
6. Schrijf je zo snel mogelijk in maar in ieder geval voor 6 september. 

 
Schaatsprestatieritten 

Het is nog een heel eind weg, maar hierbij alvast de eerste informatie over het Basisschool 

Schaatsfestijn, dat voorheen de Basisschool Prestatieritten heette. Als Korenaar doen we al 

vanaf het begin mee, dus zijn we uiteraard weer van de partij bij deze traditionele 

schaatswedstrijd die dit jaar op vrijdag 22 november verreden zal worden. Noteer deze 

datum eventueel alvast in uw agenda.  

Zo gauw we het inschrijfformulier van de organisatie hebben ontvangen komt er weer een 

bericht in het Korenaarbulletin en kunnen kinderen zich inschrijven. We houden u dus op de 

hoogte.  

(Sportcommissie Korenaar) 

 

 
 

Externen  
 

Introductie samenvoorallekindereneindhoven.nl 

 

Een kleine portemonnee? In Eindhoven doet iedereen mee! 

Na de zomervakantie start het nieuwe schooljaar en het sport- en culturele seizoen. Wilt u 

uw kind ook mee laten doen, maar heeft u moeite met betalen? Meld uw kind dan aan via 

www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl! 

Aanmelden kan op www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl 

http://www.samenvoorallekindereneindhoven.nl/
http://www.samenvoorallekindereneindhoven.nl/


Op dit platform kunnen kinderen aangemeld worden: in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die in 

Eindhoven wonen én waarvan de ouders leven van een uitkering, of een inkomen hebben 

rond het sociaal minimum. 

Aanmelden kan voor bijvoorbeeld het schoolreisje, een sport, een culturele activiteit of 

bijvoorbeeld om een laptop of fiets te kopen om naar school te kunnen gaan.  

Toekenning: 

Na de toekenning wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging, school of winkel 

betaald door Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur. Een kind hoeft hier 

dus niets van te merken! In drie eenvoudige stappen zorgt u ervoor dat uw kind ook mee 

doet. 

Vragen?  

Neem contact op met <naam contactpersoon school>, ga naar 

www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl of bel 040-213 11 41 (bereikbaar ma t/m do van 

9.00 – 12.00 uur) of per mail info@samenvoorallekindereneindhoven.nl.  
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