
 
  

 
Nr. 02 maandag 2 september 2019   

 

Belangrijke data  

• Donderdag 12 september: Kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 8 

• Dinsdag 17 september: Kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 8 
 

 
Waar zijn wij als school mee bezig 
 

Kennismakingsgesprekken 

In de bijlage vindt u een ouderbrief, die informatie geeft over de inhoud van de 
kennismakingsgesprekken. 

 

Hulp nodig voor u of uw kinderen 

 

HEEFT U OF UW KIND(EREN) HULP NODIG? LEES DAN DEZE INFORMATIE! 
Natuurlijk wilt u als ouder(s) dat het met uw kind(eren) goed gaat op school. 
En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook goed. 
Maar toch kan het gebeuren dat het met uw kind(eren) op school wat minder gaat. Als dat 
met het leren te maken heeft, dan kunt u daar met de leerkracht(en) van uw kind(eren) over 
praten. 
Maar het kan ook gebeuren dat er iets anders aan de hand is, iets wat niet met het leren te 
maken heeft. Bijvoorbeeld: uw kind is vaak bij ruzies betrokken, hij of zij luistert niet zo goed 
of zit niet zo lekker in zijn/haar vel, enzovoort. 
 

Hiervoor zijn aan school 2 medewerkers van WIJEindhoven verbonden. Dat zijn 
professionele ondersteuners die samen met u kunnen bespreken wat er nodig is om uw kind 
te helpen. 
Daarbij bekijken ze eerst welke hulp u nodig heeft en wat u er zelf aan kunt doen eventueel 
met de hulp van familie, vrienden of buren. 
Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind? 
Dan bekijken de ondersteuners van WIJEindhoven samen met u wat de verdere stappen 
zijn.  

 



Hieronder ziet u welke contactpersonen bij het Spilcentrum horen. U kunt ze bereiken via de 
leerkracht van uw kind(eren), via het mailadres of u kunt ze bellen. 
 
Als u vindt dat u hulp nodig heeft, maak er dan gerust gebruik van. 
 

Voorstellen contactpersonen voor inclusief Spilcentrum Jagershoef / Prinsejagt 

 

Koen Renders, T: 06-46628342– E: koenrenders@wijeindhoven.nl 
Op school aanwezig op woensdag vanaf 8.30 uur. 

 

 

Natasja Duijzers, T: 06-11621789 – E: natasjaduijzers@wijeindhoven.nl 
Op school aanwezig op maandag vanaf 14.30 uur.  
 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.wijeindhoven.nl 

 
 

Luizencontrole 
Vorige week maandag heeft de eerste controle op hoofdluis plaatsgevonden. Een aantal 
hulpvaardige ouders zijn de leerpleinen opgegaan om de haren van de kinderen te 
controleren op hoofdluis. Hoofdluis is een vervelend, maar ook zeer menselijk kwaaltje. 
Iedereen kan het krijgen! Op de Korenaar controleren we de kinderen na iedere 
vakantieperiode. Leerlingen die in een groep zitten waar hoofdluis is aangetroffen, krijgen 
een brief via de mail om hun ouders hierover te informeren. Doel hiervan is u als ouder op de 
hoogte te stellen. Er wordt onderscheid gemaakt in de brief voor de ouders van de leerling 
met hoofdluis/neten en de brief voor de ouders van de overige leerlingen. Na 2 weken volgt 
er in die groepen een nacontrole. We verwachten dat de leerling met hoofdluis en/of neten in 
die 2 weken behandeld wordt. Meer informatie hierover van het RIVM vindt u als bijlage van 
dit Korenaarbulletin. 
Nu we met alle kinderen samen in een gebouw zitten, willen we toe naar een aantal ouders 
per groep die helpen bij de luizencontrole. Een controle blijft menswerk, maar met meer 
mensen wordt ook meer gezien!  
Bent u die ouder die ons daarbij wil helpen? U kunt zich aanmelden bij juf Caroline 
(c.ketelaars@skpo.nl).  
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Verkleedkleren gevraagd voor op school 
 

Binnenkort beginnen de drama- en theaterlessen in ons 
nieuwe drama/muzieklokaal. Ik ben op zoek naar 
verkleedkleren om te gebruiken tijdens deze lessen. We 
zoeken met name alledaagse of apartere kleding (mogen 
kleren van volwassenen zijn; denk aan de ouderwetse 
’verkleedkist’) Om de creativiteit te stimuleren zoeken we 
géén carnavals-kleding (dingen die iets ‘voorstellen’, zoals 
dierenpakken, cowboy, superman, heks etc...)  
Waar kunt u aan denken? 

- Omajurken 
- Overhemden 
- Jurken, rokken, hoge hakken 
- Sportoutfits 
- Gala/feest jurken 
- Jasjes, jacquets, lange jassen 
- Uniformenjasjes 
- Hoeden, petten, hoofddeksels (graag!) 
- Wandelstokken, tasjes, pruiken, sjaaltjes, gekke riemen..etc 
 
Het zou kei fijn zijn als u deze kleding, gewassen, op school zou willen afgeven aan Ramses. 
Graag kleding die we mogen houden. 
 

Vervoer leerlingen 
Op onze school hebben wij afspraken gemaakt over het vervoeren van leerlingen. Op onze 
website vindt u hierover 2 documenten. Het protocol leerlingvervoer en het formulier vervoer 
leerlingen. 
 

Herhaald bericht: 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. 

 

Activiteiten 
 

  
 
Kies je Sport                                                                   

In het vorige Korenaarbulletin stond al een aankondiging “Kies je 
Sport”. We hadden gehoopt de boekjes van dit project afgelopen week al mee te kunnen geven, 
maar dat zal begin deze week worden. 
Ter herhaling: Van 20 september t/m 10 november bieden sportclubs kennismakings-cursussen aan. 
De sporten waaruit gekozen kan worden staan op https://kiesjesport.eindhovensport.nl/. Inschrijven 

https://kiesjesport.eindhovensport.nl/


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.  
(Sportcommissie Korenaar) 

 
  
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Ook dit schooljaar lezen oma Ingrid en tante Ria iedere week weer voor  
Waar? Centrale hal van de school 
Tijd: 14.50- ong. 15.20 uur  
Wanneer? Dinsdag 10 september is het 1e voorleeshalfuurtje van dit schooljaar 
Voor wie? Alle kinderen van groep 1 t/m 3. Ouders / verzorgers zijn ook welkom bij het 
voorleeshalfuurtje.  
Tijdens het voorleeshalfuurtje op 10 december is er nog speciale aandacht voor de kinderen 
die in het schooljaar 2018-2019 vaak het voorleeshalfuurtje bezocht hebben. Zij mogen 
tijdens dit voorleeshalfuurtje een boek uitzoeken. Kinderboekwinkel De Boekenberg heeft 
voor een actuele selectie boeken gezorgd waaruit gekozen kan worden.  
Allemaal tot ziens bij het voorleeshalfuurtje  
 

Marathon Eindhoven: mini-marathon & city-run 

Op 13 oktober kunnen kinderen (en hun ouders) meedoen 

met de mini-marathon en de city-run. In de bijlage bij dit Korenaarbulletin de brief met daarin 

alle informatie en de uitleg rondom het inschrijven. Dit is de laatste week om uw kind en 

eventueel uzelf op te geven! 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. 

 



 
 

Externen  
 
Jeugdlintje 

De gemeente Eindhoven is op zoek naar jongens en meisjes die zich inzetten voor anderen en/of voor 

de stad. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. 
  
We reiken daarom het Jeugdlintje uit aan jongeren van 6 tot en met 18 jaar, die iets bijzonders hebben 

gedaan. Met het jeugdlintje willen we deze jongeren onze waardering tonen en op een speciale 

manier bedanken voor hun bijdrage. Ze zijn ook een voorbeeld voor leeftijdgenoten en daarmee een 

stimulans om goed werk voor anderen te doen. Jongens en meisjes die een lintje verdienen, kunnen 

tot maandag 27 september 2019 worden aangemeld. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een jongere die langere tijd hulp biedt aan ouders, familie, ouderen, 

zieken en/of eenzamen, een actie heeft opgezet voor een goed doel of een andere maatschappelijke 

bijdrage heeft geleverd. Kinderen die buurtactiviteiten organiseren of vrijwilligerswerk doen komen in 

aanmerking voor een lintje. En ook jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd, een 

uitvinding hebben gedaan of een super record hebben gevestigd verdienen een Jeugdlintje. 

Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die een Jeugdlintje verdienen! Ken jij een Eindhovense held 

tussen 6 en 18 jaar? Meld jouw held dan aan voor het Jeugdlintje! www.eindhoven.nl/jeugdlintje 
 -------------------- 

Mochten er vragen en /of opmerkingen zijn, laat het gerust even weten! 

Met vriendelijke groeten, 
 Emily Worthington 

Gemeente Eindhoven | Communicatie | e.worthington@eindhoven.nl 

  

 

Kinderconcerten 
In de bijlage vindt u een overzicht van de kinderconcerten die de komen tijd zullen zijn in het 
muziekgebouw Eindhoven. 
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