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Donderdag 26 mei: koffieochtend gaat niet door
Donderdag 26 mei: 8.30-9.00 uur Inloop voor ouder(s), verzorger(s) van de groepen 8 ‘project
lezen met…’
Vrijdag 27 mei: 8.30-9.00 uur Inloop voor ouder(s), verzorger(s) van alle andere groepen ‘project
lezen met…’
Zondag 29 mei: WK van Eindhoven voetbal (zie bijlage)
Dinsdag 31 mei: MR vergadering locatie Vitruviusweg

Activiteiten
Project Lezen met......
Vrijdag 27 mei sluiten we de week af met een inloopochtend voor het project LEZEN MET.......
Alle ouders mogen van 8.30 - 9.00 uur een kijkje nemen in
de klas. Het is de bedoeling dat u alleen in de klas van uw
eigen kind/kinderen gaat kijken. Wilt u, als de bel gaat,
eerst de kinderen naar binnen laten gaan? Zo kunnen alle
kinderen rustig naar binnen. Om alle ouders de
gelegenheid te geven om te komen kijken is de
inloopochtend voor de groepen 8 op de Elegaststraat op
donderdag 26 mei van 8.30-9.00 uur. We hopen dat u er bij
kunt zijn.

Herhaald bericht: Herinnering schoolfoto’s
Ruim voor de mei vakantie heeft u de foto's van de schoolfotograaf ontvangen.
Voor een goede afwikkeling is het van belang dat u of de machtiging voor betaling of de foto's
inlevert.
Velen van u hebben de envelop al weer ingeleverd. Mocht u het vergeten zijn, volgende week staat
de bak nog in de hal en kunt u het nog inleveren. De fotograaf haalt daarna de bak op.
Alvast bedankt

WK van Eindhoven voetbal
Aanstaande zondag 29 mei wordt weer het WK van Eindhoven georganiseerd op de velden van
Eindhoven achter de kunstijsbaan. De Korenaar neemt hier natuurlijk weer aan deel, dit jaar met
een team uit groep 4ab en een team uit groep 6/7. Groep 4 speelt in de F groep als Brazilië en
groep 6/7 in de D groep als Colombia.
Als bijlage bij dit Korenaarbulletin het wedstrijdboekje met daarin alle informatie over o.a. de
speeltijden.

SPIL Koffieochtend donderdag 26 mei:
Vervolg jonge kinderen uitdagen tot gesprek.
Deze gezamenlijke koffieochtend met onze SPILpartner Kinderopvang Dikkie&Dik gaat niet door
in verband met te weinig aanmeldingen. De ouder(s), verzorger(s) die zich hiervoor hadden
aangemeld zijn hierover reeds geïnformeerd. Het thema komt in het schooljaar 2016-2017 terug
op een koffieochtend.

Oma en Opa dagen 2016
De jaarlijkse oma en opa dagen zijn gepland en wel op de volgende
dagen/tijden:
Elegaststraat: heeft reeds plaatsgevonden
Maandag 11 juli: Voor alle opa’s en oma’s van groep 8: uitvoering
musical. We zullen u op een later tijdstip nog informeren over de
precieze tijd.
Vitruviusweg:
Dinsdag 28 juni: 13.15-14.30 uur
Donderdag 30 juni: 13.15-14.30 uur
Maandag 4 juli: 13.5-14.30 uur

(oma’s en opa’s van kinderen met achternaam A t/m G)
(oma’s en opa’s van kinderen met achternaam H t/m P)
(oma’s en opa’s van kinderen met achternaam Q t/m Z)

De oma en opa dag start met een kopje koffie/thee in de hal van de school. Juf Berdi opent de
middag met een praatje over de school. Daarna kunnen de opa’s en oma’s de groep(en) van hun
kleinkind(eren) gaan bezoeken.

Waar zijn we als school mee bezig
Groepsverdeling schooljaar 2016-2017
Op woensdagmiddag 25 mei gaan we met het team in gesprek
over de groepsverdeling voor volgend schooljaar. Het is weer
een mooie uitdaging om de beschikbare formatie zo goed
mogelijk in te zetten in het belang van alle kinderen op onze
school.
Op dinsdag 31 mei wordt het voorstel groepsverdeling
besproken in de MR vergadering.
Zodra de groepsverdeling definitief is informeren wij alle
ouder(s), verzorger(s) van onze school. Waar nodig zullen wij
nog informatiemomenten voor ouder(s), verzorger(s) plannen.

Uitslag cito-eindtoets
Voor de meivakantie, van 19 t/m 21 april, hebben de leerlingen van de groepen 8 deelgenomen
aan de cito-eindtoets basisonderwijs.
De individuele uitslagen van de kinderen zijn ondertussen bekend en deze uitslagen zijn op
donderdag 19 mei mondeling doorgegeven aan de leerlingen.
De officiële formulieren worden door cito aan de school opgestuurd in de week van 23 mei.
Wij zullen deze formulieren dan meegeven aan de kinderen.
Ook de schooluitslag is in te zien vanaf 23 mei.
We zullen u in het volgende Korenaarbulletin dan ook berichten over de uitslag van de school.
We kunnen nu al zeggen, aan de hand van de individuele scores, dat onze leerlingen ook dit
schooljaar goed hebben gescoord.

Externe activiteiten
Aanbod trainingen en lezingen Omnia Zuidoost-Brabant
Graag maken wij u attent op de mogelijkheid voor ouders/verzorgers die in Eindhoven wonen, om
kosteloos deel te nemen aan groepstrainingen Triple P en diverse thema-lezingen m.b.t.
opvoeden.
Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is een methode die erop gericht is
ouders/verzorgers handvatten aan te reiken t.b.v. de opvoeding van hun kinderen. Het stelt ouders
in staat om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te leren hoe je met eventuele lastige situaties
om kunt gaan.

Er zijn 3 soorten trainingen:
·
Triple P 12-, voor ouders/verzorgers van jonge kinderen
·
Triple P 10+ voor ouders/verzorgers van pubers
·
Triple P Transitions voor ouders in een echtscheidingssituatie
De trainingen worden op verschillende locaties in Eindhoven gegeven. De 12- en 10+ trainingen
bestaan uit 5 bijeenkomsten en 3 telefonische sessies.
De Transition training bestaat uit 5 bijeenkomsten.
Op de website van Omnia, www.omniazuidoostbrabant.nl vindt u onder het tabblad ‘trainingen’ alle
geplande bijeenkomsten.
Het is tevens mogelijk voor ouders om zich als geïnteresseerde aan te melden. Dan wordt de
ouder op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe cursus wordt gepland.
Op dit moment staan de volgende trainingen gepland:


Maandag 23 mei start Triple P 12- voor ouders van jonge kinderen bij de Kroon,
Kronehoefstraat 21 van 19:30-22:00 uur
 Dinsdag 24 mei start Triple P 12+ voor ouders van tieners bij de Raap, Thorvaldsenlaan
49 van 09:00-11:00 uur
 Vrijdag 27 mei start Triple P 12+ voor ouders van tieners bij BS de Startbaan in
Meerhoven van 08:45 – 11:15 uur
 Dinsdag 31 mei start Triple P Transitions voor gescheiden ouders bij BS de Wilakkers
van 17:30 – 19:30 uur
 Maandag 6 juni Lezing: Zelfvertrouwen bij kinderen op BS het Startblok van 19:30 –
21:30 uur
 Dinsdag 7 juni Lezing: Zelfvertrouwen bij kinderen op BS Wethouder van Eupen van
20:30 – 22:00 uur
 Maandag 27 juni Lezing: Emotioneel weerbare kinderen op BS het Startblok van 19:30
– 21:30 uur
Met vriendelijke groet,
Hélène Kuiters
Omnia Zuidoost-Brabant
h.kuiters@omniazuidoostbrabant.nl

English Summer School in Eindhoven
Dear Madam or Sir,
My name is Katarina Kilibarda and I am the head teacher at the English Summer School in
Eindhoven. The 5 – day summer school will take place at the Stedelijk College (Henegouwenlaan
2, 5628 WK Eindhoven) from 29th August to 2nd September 2016.
Anglia Summer School is a five-day programme from Monday to Friday, at 23 locations in The
Netherlands. We offer programmes for three different age groups: young learners (7-9 years old),
middle group (10-15 years old) and higher levels (16-18 years old). Our summer school can attend
children who are weaker in English and get an extra support, and those who are very strong and
are looking for challenges in the English environment. We work in small groups. In the morning
they have lesson at their level and in the afternoon they have different fun activities – all in English.
The topic of this year’s summer school is Around the world, so participants will work on their final
presentation regarding the topic.
I would kindly like to ask you for your support to promote it among your students and parents. If you
want, we can also send you the promotional materials (flyers and posters), but please inform me by
email.
More information can be find on the following link: www.anglianetwork.eu
If you have any questions, please do not hesitate to contact me.
Looking forward to hearing from you.
Kind regards,
Katarina Kilibarda

