
 
 

 

Nr. 34    maandag 6 juni 2016 

Belangrijke data  
 

 Maandag 6 juni: Vervolgbijeenkomst voor ouder(s), verzorger(s), van E6 van 14.00-14.45 uur in 

de hal van de school op locatie Elegaststraat OF van 18.45-19.30 uur in de hal van de school op 

locatie Elegaststraat. U heeft via ParnasSys op vrijdag 3 juni de uitnodiging ontvangen.  

 Dinsdag 7 juni: Schoolbezoek medewerkers in1School 

 Dinsdag 7 juni: 18.00-18.30 uur inloop voor ouder(s), verzorger(s) van groep V3 a en b en V4. U 

heeft via ParnasSys donderdag 26 mei een uitnodiging ontvangen 

 Woensdag 8 juni: 8.30-9.00 uur inloop voor ouder(s), verzorger(s) van groep V3 a en b en V4. U 

heeft via ParnasSys donderdag 26 mei een uitnodiging ontvangen 

De koffieochtend van dinsdag 14 juni gaat niet door.  
 

Activiteiten 

Schaaktoernooi  
Zondag 22 mei is in Sociaal Cultureel Centrum de laatste ronde om de Eindhovencup gespeeld. 
Er zijn 55 kinderen op af gekomen. Een zeer goede opkomst. 
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de activiteiten zoals, het grote 
schaakbord, het Estafetteschaak, en het schaaktoernooi zelf .  
Van onze school deden dit keer 5 kinderen mee. 
Raquel Broekx en Jaidy van Zon speelden mee in de Eindhovencup 2A/B. Raquel deed het  
uitstekend in deze zeer sterke groep. Ook Jaidy heeft zich goed geweerd in deze groep. 
Malin Deuten speelde mee in Eindhovencup 2C. Ze speelde wederom goed, in een sterke 
competitie. Goed gedaan Malin. Wout speelde mee in Eindhovencup 1A/B. Hij heeft goed gespeeld 
en had veel plezier. Bram Bijsterveld speelde mee in Eindhovencup 1E/F. Voor Bram was het de 
spannendste dag van de Eindhovencups tot nu toe. Hij moest nog 2 punten binnen halen voor het 
kampioenschap. Met alle energie die in hem zat behaalde hij de benodigde punten. En ging aan 
het eind van de dag trots met een mooie beker naar huis. Proficiat Bram. En welverdiend. 
Alle schakers van de Korenaar bedankt voor jullie deelname aan het toernooi. 
 
Aan het eind van de dag ging iedere deelnemer met een mooi prijsje naar huis.  
Het was weer een geslaagde dag.  
Meneer Mario Adriaans.  
 

Vakanties en Roostervrije dagen schooljaar 2016-2017  

Vakanties:  
Herfstvakantie:   Ma 24-10-2016 t/m vr 28-10-2016   
Kerstvakantie:   Vrij 23-12-2016 t/m vr 06-01-2017  
Voorjaarsvakantie: Ma 27-02-2017 t/m vr 03-03-2017  
Pasen:   Vrij 14-04-2017 en ma 17-04-2017  
Meivakantie:   Ma 24-04-2017  t/m vr 05-05-2017  
Hemelvaart:  Do 25-05-2017  t/m vr 26-05-2017  
Pinksteren  Ma 05-06-2017  t/m di 06-06-2017  
Studiedag  Vrij 14-07 2017 en aansluitend  
Zomervakantie:           Ma 17-07-2017  t/m vr 25-08-2017  
 

 



Studiedagen voor leerkrachten, alle kinderen vrij (roostervrije dag)  
Ma 12-09-2016 (Offerfeest)  
Di 06-12-2016  
Wo 05-10-2016 (SKPO dag)  
Vrij 10-02-2017  
Ma 26-06-2017 (Suikerfeest)  
Vr 14-07-2017 

  
Kleuter vrije dagen  
vrijdag 09-09-2016  
vrijdag 23-09-2016  
vrijdag 14-10-2016 
vrijdag 11-11-2016 
vrijdag 25-11-2016 
vrijdag 16-12-2016 
vrijdag 20-01-2017 
vrijdag 03-02-2017 
vrijdag 17-02-2017 
vrijdag 17-03-2017  
vrijdag 31-03-2017 
vrijdag 16-06-2017 

 
Verkort rooster: School van 8.30 uur tot 14.00 uur  
Donderdag 22-12-2016 Kerst    
Vrijdag  24-02-2017 Carnaval  
Donderdag 13-04-2017 Pasen   
Vrijdag  21-04-2017 Koningsdag   
Laatste schoolweek: (ma 10-07-2017, di 11-07-2017 en do 13-07-2017)   

 
Waar zijn we als school mee bezig  
 
Groepsverdeling schooljaar 2016-2017  
In de onderstaande overzichten voor u de groepsverdeling voor het schooljaar 2016-2017.  
Mocht u behoefte hebben aan wat meer informatie of heeft u vragen? Loop dan binnen om uw 
vraag te stellen. U kunt hiervoor terecht bij de groepsleerkracht van uw kind(eren) en voor de wat 
meer specifieke vragen kunt u terecht bij John en Judith (locatie Elegaststraat) of Riet en Yvonne 
(locatie Vitruviusweg) of bij Berdi.  
Op woensdag 13 juli ontvangt u door middel van een e-mail uit ParnasSys het bericht in welke 
groep uw kind(eren) het volgende schooljaar zitten. 
 
Administratie  
Zoals u weet gaat ook juf Toos met pensioen. De administratieve werkzaamheden worden voor 
een gedeelte overgenomen door Raymond. Daarnaast is er voor 1 dag een administratief 
medewerkster benoemd. Het betreft Marja van Kempen. Zij zal op maandagmorgen en 
donderdagmiddag aanwezig zijn. Op de andere dagen werkt zij op een andere school van SKPO.  
 
 

 
Overzicht groepsverdeling schooljaar  2016-2017  
 
Locatie Elegast  

Groep  Aantal Leerkracht 

Groep E1-2 Ong. 24  Yvonne van Hemert ma-di 
Evelyn Verhoof woe-do-vrij 

   

Groep E3  16 Joyce Smits ma-di 
Anneke van Dorst woe-do-vrij 
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Groep E4-5 
middag 

29 Sandra van Dijk ma-di   
Caroline Noorlander do-vrij  

   

Groep E4 
ochtend 

13 Sandra van Dijk ma-di  
Caroline Noorlander woe-do-vrij  

   

Groep E5 
ochtend 

16 Don Evers ma-di-woe-do-vrij 
 

   

Groep E6 17 Carstian Dirks ma-do-vrij 
leerkracht uit pool SKPO di-woe  

   

Groep E8a Ong. 27 Fons Verwijlen  

   

 Groep E8b  Ong. 26 Michiel Manders ma-woe-do-vrij 
Ramses van Oers di     

 

Locatie Vitruvius  
Groep  Aantal Leerkracht 

   

Groep V1-2a Ong. 21 bij start Thomas Cuppen Maandagmorgen-di-woe-do-
vrij 
Yvonne V. maandagmiddag   

   

  Groep V1-2b Ong. 21 bij start  Stefanie van Stipdonk ma-di-woe 
Anouk Boeijen  do-vrij 

   

Groep V1-2c Ong. 21 bij start Kim Rijnders Ma  
Marleen Post di-woe-do-vrij 

   

Groep V3a 17 Mireille Faassen ma di woe do vrij 

   

Groep V3b 18 Karen Wullems ma-di 
Jacqueline Lammers woe-do-vrij 

   

 

Groep V4  25 Jaklien Koole ma-di-woe-vrij  
Wilma Jonkers  do 

   

Groep V4/5 
 

10+10=20 Roebi Diender  ma-di-woe-do-vrij 

   

Groep V5 
 

26 Bram van Wijk ma-di-woe-do-vrij 
 

   

 Groep V6a 
 

25 Leerkracht uit pool SKPO ma 
Jody van Munster di-woe-do-vrij  

   

Groep V6b 23 Joyce vd Heuvel ma di woe 
Caroline Ketelaars do vrij   

   

Groep V7a Ong. 29 Mannie van Tuyn ma-di-woe-do  
Wilma Jonkers vrij 

   

Groep V7b Ong. 28 Rogier van Stiphout maandagmorgen-di-
woe-do-vrij 
Riet Methorst maandagmiddag  

   

 



 

Zon Vuursteen 
 

 Ramses van Oers Ma-do   
Geertje Wijn Di-woe-vrij  

Zon Plus  Geertje / Kim  

Zon Rekenen  Don / Rogier 

Zon Taal   Caroline N. / Caroline K. 

Zon Gedrag  Ramses / Anneke / Wilma  

   

Ergotherpeute  Helga vd Linden 

Vakleerkracht gym   Marly Litjens 
+ vervangers zwangerschapsverlof Marly 
Daphne Oosterwijks en Stan van 
Oosterbosch  

Vakleerkracht Muziek   Tanneke vd Heijden 

   

Onderwijsassistent  Aicha Iken  
Petra Machiels 

Conciërges  
 
Assistent Conciërge 

 Mario Adriaans 
Hamid Sarwary  
Gerthom Beishuizen 

Facilitair beheerder  Raymond Greveraars 

Administratie  Raymond Greveraars 
Marja van Kempen 

   

Internbegeleiders 
Onderbouw Elegast 
Bovenbouw Elegast  
Onderbouw Vitruvius 
Bovenbouw Vitruvius 

 
di-woe-do 
ma-di-do-vrij 
ma-di-woe-do 
ma-di-woe-do 

 
Judith van Steensel  
John van Bogget 
Yvonne de Vries 
Riet Methorst 

Directeur Ma-di-woe-do-vrij Berdi de Jonge  

Het volledige overzicht van alle medewerkers en hun werkzaamheden op De Korenaar wordt 
opgenomen  in de schoolgids 2016-2017. De schoolgids publiceren wij bij de start van het 
schooljaar op de (nieuwe) website van de school.  
 
 

Waar zijn we als school mee bezig  
 

Op zoek naar ......   
Bent u of kent u iemand die op zoek is naar een leuke en inspirerende uitdaging rondom taal? 
Word onze voorleesvrijwilliger. Een woordenschat project dat we samen met onze SPILpartners 
opzetten, waarbij het samen genieten van taal met (jonge) kinderen centraal zal staan. Denk hierbij 
aan voorlezen en het samen spelen van (taal)spelletjes. Voor verdere informatie zie volgende 
pagina.  
 

Meiden aan de Bal , een gratis voetbalevenement speciaal voor meiden  
Op zaterdag 11 juni wordt Meiden aan de Bal georganiseerd in het Jan 
Louwers Stadion (Stadion F.C Eindhoven).  
Alle meiden van 7 tot en met 12 jaar krijgen dan GRATIS verschillende 
voetbalactiviteiten aangeboden. Op deze dag staan sportiviteit en 
gezelligheid centraal! Daarom mag je ook jouw vriendinnen meenemen 
naar het evenement. Zowel voetballende, als niet-voetballende meiden 
zijn welkom bij Meiden aan de Bal.  
Samen met de KNVB is er een leuk en afwisselend voetbalprogramma 

opgesteld. In een écht stadion leer je vette trucjes en speel je partijtjes tegen de andere meiden. 
Niemand minder dan het Vrouwenteam van FC Eindhoven AV gaat jullie deze dag begeleiden. Als 
klap op de vuurpijl komen er een aantal speelsters van PSV om samen met jullie te voetballen!  
 
Alle meiden van 7 t/m 12 jaar oud van onze voetbalclub zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd! 
Schrijf je snel in voor deze leuke dag. Gratis inschrijven kan via meidenaandebal.nl.  



 

 


