
 
  

 
Nr. 03 maandag 9 september 2019   

Belangrijke data  

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

• Vrijdag 13 september: Vrije dag groepen 1 en 2 
• Dinsdag 17 september: Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8 
• Donderdag 19 september: Koffieochtend => zie hieronder. 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Koffieochtend 
De eerste koffieochtend van dit schooljaar staat gepland op de jaarkalender. 
Wanneer: Donderdag 19 september van 8.45 - 9.45 uur 
Waar: In de hal van de school. 
Onderwerp: lezen en begrijpend lezen 
Meerdere mensen van onze school zullen informatie geven over het belang van lezen. 
We denken dan aan LIST lezen, Tel Story, bibliotheek, nieuwe taalmethode, DIA begrijpend 
lezen. 

We zien u graag op donderdag 19 september in de hal van onze school. 

 

Slot poort kapot 
Het slot van de poort aan de Witloxweg, die leidt naar de fietsenstalling, is kapot. Dit 
betekent dat kinderen die met de fiets naar school komen de andere poort aan de Witloxweg 
mogen gebruiken om met hun fiets naar de fietsenstalling te gaan. 
 

Kennismakingsgesprekken 
Aanstaande donderdag en volgende week dinsdag staan de kennismakingsgesprekken op 
de kalender. Veel ouders hebben zich hiervoor al ingeschreven. Het kind waarvoor u een 
afspraak heeft mag mee naar het gesprek. Het zou fijn zijn als u voor uw andere kinderen, 
tijdens het gesprek, opvang regelt.  

 

Activiteiten 
 

 
 
Voorleeshalfuurtje  
 
Ook dit schooljaar lezen oma Ingrid en tante Ria iedere week 
weer voor  

Waar? Centrale hal van de school   Tijd: 15.00- ong. 15.30 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 vorig schooljaar 17x of vaker 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 

Naschoolse sportlessen 
Deze week starten de activiteiten sport. Meneer Pascal geeft de naschoolse sportlessen.  
maandag 9 september  sport groep 3 en 4 voor kinderen die zich hebben opgegeven          
Woensdag 11 september sport groep 5 en 6 voor kinderen die zich hebben opgegeven  
 
 

Externen  
 
VOOR HET EERST IN HET PARKTHEATER EINDHOVEN; WORD EEN MUSICALSTER 

IN 4 DAGEN! 

Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze herfstvakantie 

komt de Musical4daagse voor de eerste keer naar Eindhoven. Maak een musical in 4 dagen 

voor een echt publiek. Geen ervaring nodig.  

Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige 

musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Het 

Parktheater Eindhoven. 

 Voor wie? 

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 

12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.  

Goed om te weten 

15 oktober t/m 18 oktober | 10:00 tot 15:00  

Inschrijven kan tot 1 oktober via de website: www.musical4daagse.nl.  
Let op, er is maar beperkt plaats!  

Kosten voor 4 dagen: €137,95  

Meer informatie:  
Website: www.musical4daagse.nl  

Email: info@musical4daagse.nl 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc   

 
  

http://www.musical4daagse.nl/
mailto:info@musical4daagse.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc


Ontdek scouting!  

Wij gaan na de zomervakantie een nieuwe groep starten voor jongens 

en meisjes van 11 t/m 15 jaar. 

Wanneer?      Elke vrijdagavond vanaf 23 augustus 2019 van 19.00 tot 

21.30 uur 

Waar?              Bij scouting Johannes Vianney, p/a Landgoed de Grote 

Beek, Grote Beekstraat 12 (en dan doorlopen naar de witte 

keten aan de bosrand). 

Contact?         Mail naar scouts@vianney.nl of bel Marie-Louise Hellings 

0631963619 

  

Zie voor meer informatie de bijlage ‘Werving scouts’ bij dit 

Korenaarbulletin  
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