
 
  

 
Nr. 01 maandag 27 augustus  2018   

Belangrijke data  

 Dinsdag 4 september: informatieavond voor de groepen 3 en groepen 8  

 Vrijdag 7 september: studiedag voor het team, alle leerlingen vrij 

 Deze week brengt uw oudste kind de jaarkalender én het boekje “Kies je Sport’ 
mee naar huis.  

 

 

Activiteiten 
 
Informatieavond groepen 3 en groepen 8 
Op dinsdagavond 4 september vinden er informatieavonden plaats voor de groepen 3 en de 
groepen 8. We hebben er voor gekozen om informatieavonden te houden voor deze groepen 
omdat in deze groepen veel startactiviteiten plaatsvinden. Denk bij de groepen 3 vooral aan 
de start van het aanvankelijk lees- en schrijfproces, bij de groepen 8 aan de adviesprocedure 
die belangrijk is bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. 
De informatieavond voor de groepen 3 vindt plaats op de locatie Vitruviusweg, voor de 
groepen 8 op de Elegaststraat. U krijgt (of heeft al gekregen) via de mail een uitnodiging voor 
deze avond. 
De overige groepen hebben géén informatieavonden. Zij hebben kennismakingsgesprekken. 
U kunt zich voor deze kennismakingsgesprekken op dezelfde manier inschrijven als voor de 
rapportgesprekken. Tijdens deze kennismakingsgesprekken heeft u de mogelijkheid om 
belangrijke informatie over uw kind(eren) te delen met de leerkracht(en). 
Deze kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 20 en dinsdag 25 
september. In een later Korenaarbulletin krijgt u nog meer informatie met betrekking tot de 
inschrijving én de keuze die u als ouder(s)/verzorger(s) vanaf dit schooljaar krijgt om het 
gesprek wel/niet samen met uw kind(eren) en de leerkracht(en) te voeren.  
 
Informatieavond en gesprekken, alles nog even op een rijtje  

Wanneer Wat Wie 

Dinsdag 4 september Informatieavond Groep 3 en groep 8  
Donderdag 20 september Kennismakingsgesprekken Groep 3 t/m groep 7 (met kind) 
Dinsdag 25 september Kennismakingsgesprekken Groep 1 t/m groep 8 (met kind) 
Dinsdag 20 november Op aanvraag voortgangsgesprek Groep 1 t/m 8  
Dinsdag 29 januari Adviesgesprekken Groep 8 
Donderdag 31 januari Adviesgesprekken Groep 8 
Donderdag 21 februari Rapportgesprekken Groep 1 t/m groep 7 
Dinsdag 26 februari Rapportgesprekken Groep 1 t/m groep 7 
Maandag 1 juli  Op aanvraag rapportgesprek  Groep 1 t/m groep 7  

 
 

Studiemiddag van SKPO 
Op vrijdagmiddag 5 oktober is de jaarlijkse SKPO-studiemiddag gepland.  
Deze studiemiddag stond nog niet op het overzicht ‘vakanties en vrije dagen’ dat u in 
eerdere Korenaarbulletins voor de zomervakantie heeft ontvangen.  
Alle kleuters zijn 5 oktober de gehele dag vrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn vanaf 12.00 
uur vrij.  



 
Bril gevonden 
Deze bril is voor de zomervakantie gevonden op de locatie Vitruviusweg. 
Heeft uw kind deze bril verloren dan kunt u deze ophalen. 

 
Gevonden voorwerpen 
Bent u een sok, een jas of schoen van uw kind kwijt? 
Het kan zijn dat ze op school liggen. Er liggen behoorlijk wat bijna nieuwe gymschoenen en 
winterjassen. Alle gevonden voorwerpen leggen we vanaf dinsdagmorgen 28 augustus in de 
hal van zowel de Vitruviusweg als de Elegaststraat. 
Na vrijdag 31 augustus gaat de gevonden kleding naar een inzamelingsbak. 
 
Hoofdluis 
Zoals gebruikelijk na iedere schoolvakantie heeft in de afgelopen week de hoofluiscontrole 
weer plaatsgevonden. Met dank aan de ‘hoofluisouders’ waardoor deze controle weer 
uitgevoerd is. In een bijlage bij dit Korenaarbulletin een informatiebrief van het RIVM met het 
thema hoofdluis.  
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Leefstijl thema 1: De groep? Dat zijn wij 
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.  
 
 
Daarnaast krijgen de kinderen na afloop van het thema hun werkboek mee naar huis. Zo 
krijgt u een indruk van wat wij in de klas bespreken. Ook zijn er in ieder werkboekje 
opdrachten opgenomen die u samen met u kind kunt doen, en vindt u steeds een toelichting 
op het thema. 
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat 
graag, 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Korenaar 
 



Marathon Eindhoven 
Op 14 oktober gaat de Korenaar weer meedoen met de 
Marathon van Eindhoven. 
Alle kinderen kunnen meedoen aan de Mini Marathon (minimale 
leeftijd 4 jaar) of aan de Cityrun (minimale leeftijd 8 jaar). 
 
De MiniMarathon: 
1.6 km (1 mijl) 
Inschrijfgeld:  4,- 
Deelname vanaf 4 jaar. 
Inschrijven voor vrijdag 7 september 
  
City Run: 
5 km 
Inschrijfgeld: 6,- 
Deelname vanaf 8 jaar. 
Inschrijven voor vrijdag 7 september 
 
Omdat wij tijdens het rennen als school onmogelijk alle kinderen in de gaten kunnen houden. 
Stellen we dit jaar als harde eis dat alle kinderen t/m 6 jaar, een begeleider moeten hebben 
tijdens het rennen. Dit kan een ouder, een broer of zus (ouder dan 12 jaar), een ander 
familielid of kennis, of zelfs een begeleider van een ander kind zijn. Ook bij de kinderen 
ouder dan 6 jaar raden we een begeleider aan.  Bovendien is het ook veel leuker om samen 
te rennen. 
 
Aanmelden gaat dit jaar iets anders: 
 

Stuur mij een mailtje, m.litjens@eindhoven.nl met de volgende info: 
- Volledige naam van alle deelnemers. 
- Geboortedatum van de deelnemers. 
- Welke afstand je rent. 
- Je school en klas. 

Deze informatie gebruik ik als back-up. Je krijgt van mij vervolgens een mailtje met instructie 
om je in te schrijven op de website van de marathon. Omdat het de eerste keer is dat jullie 
zelf in gaan schrijven, wil ik kunnen controleren of het goed gegaan is.   
 

Papa’s, mama’s, broertjes en zusje die niet op de Korenaar zitten mogen zich 
ook via school inschrijven.   
  
Schrijf je zo snel mogelijk in maar in ieder geval voor 7 september. 
 
 

Externen  
 
Eerste Communie 2019 
Zit uw kind in dit schooljaar in groep 4 of hoger? En wilt u graag 
dat uw kind zijn of haar eerste communie doet?  
Kom dan op maandag 3 september 2018 om 20.00 uur naar het 
KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31.  
U wordt er bijgepraat over het nieuwe traject van 
gezinscatechese waarbinnen de eerste communie een plaats 
krijgt. 

 

mailto:m.litjens@eindhoven.nl


Open dag Trudo weekendschool 
 
Dokter. Journalist. Advocaat.  
Wat wil jij later worden? Weet je het al?  
Of wil je eerst kijken?  
Dat kan bij de Weekendschool!  
Zit je in groep 7 of 8 en heb je je nog niet ingeschreven voor dit schooljaar?  
Goed nieuws!  
We hebben nog enkele plekken vrij!  
Kom samen met je ouder(s) naar de open dag en schrijf je direct in.   
 

Trudo Weekendschool 

OPEN DAG 
Woensdag 5 september  
van 16.00 tot 18.00uur 
Torenallee 34, Strijp-S  
 
 

Wat is de Trudo Weekendschool precies? 
Dat is een school op zondag. Onze leerlingen krijgen een extra programma over de mogelijkheden in 
onze maatschappij. We kiezen thema’s uit de kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. De 
informatie wordt gegeven door mensen die daar hun beroep van hebben gemaakt: architect, 
advocaat, rechter, politie, sportman, kunstenaar, muzikant, journalist en nog meer. Dat zijn de 
gastdocenten. 
 
Voor leerlingen uit groep 7, groep 8 en de brugklas. 
Het is voor kinderen die graag nieuwe dingen willen leren. Die het leuk vinden om dat samen met 
andere kinderen te doen. Om samen slimmer en wijzer te worden. Die motivatie is het belangrijkste 
om mee te mogen doen. 
Je krijgt veel interessante informatie van mensen. Informatie die je goed kunt gebruiken als je later op 
de middelbare school zit en als je gaat kiezen voor je toekomst. 
 
Wanneer en waar is de Weekendschool? 
Op 30 zondagen per jaar van 11.00 tot 14.30 uur. Niet in de schoolvakanties.  
In het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven en op Strijp-S in de Apparatenfabriek. 
 
Wat kost het? 
De school is gratis. Er wordt geen geld gevraagd voor activiteiten.  
 
Ook belangrijk: 
Er wordt verwacht dat je altijd komt (behalve als je ziek bent of bij iets heel speciaals). 
Kijk ook op www.trudoweekendschool.nl   
Mail naar: stienvandeijk@trudoweekendschool.nl of bel/app naar 06-55326827 
 
 

Aanbod Muziekgebouw Eindhoven 
Zie voor meer informatie de bijlage bij dit Korenaar Bulletin.  

http://www.trudoweekendschool.nl/
mailto:stienvandeijk@trudoweekendschool.nl

