
 
 

 
Nr. 01    maandag 28 augustus 2017   

Belangrijke data  

 Maandag 28 augustus: 8.30-9.00 uur kopje koffie/thee op beide locaties in de hal 
van de school voor ouders, verzorgers  

 Maandag 28 en dinsdag 29 augustus: Luizenpluizen 
 Dinsdag 29 augustus t/m vrijdag 1 september: Gevonden voorwerpen in de hal 

van beide locaties. Vrijdag 16.00 uur wordt alles wat niet is opgehaald opgeruimd 
 Donderdag 31 augustus: 18.30-19.30 uur bijeenkomst voor ouders van kinderen die 

deelnemen aan Lego League, hal locatie Elegaststraat 
 Vrijdag 1 september: roostervrije dag groep 1-2, alle kleuters vrij 
 Vrijdag 1 september: Offerfeest  

 
Zaterdag 2 september: Wijkfeest Prinsejagt 1,2 en Driehoeksbos  

 

Activiteiten 

U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee maandagmorgen 
Voor alle ouder(s), verzorger(s) staat er maandag 28 augustus, 
op beide locaties een kopje koffie/thee klaar in de hal van de 
school. Dit tussen 8.30 en 9.00 uur. Een mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten na 6 weken 
vakantie.  
Hartelijke groet, 
Team basisschool De Korenaar  

 
Start taallessen dinsdag 29 augustus 
Dinsdag 29 augustus starten de  taallessen op locatie Elegaststraat.  
Deze taallessen zijn voor alle ouders, verzorgers van het Spilcentrum Jagershoef/Prinsjagt 
(kinderopvang Dikkie & Dik en basisschool De Korenaar) die beter Nederlands willen leren.  
De ouders, verzorgers die zich hiervoor hebben opgegeven verwachten we om 8.45 uur in 
de hal van de school.  
Ook ouders, verzorgers die zich nog niet hebben aangemeld maar graag meer informatie 
willen of mee willen doen, zijn van harte welkom.  
De taallessen vinden iedere dinsdag (tijdens schoolweken) plaats van 8.45 -12.45 uur.  

 
Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje Spilcentrum 
Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat. Ben jij er ook bij?  
 
Het voorleeshalfuurtje gaat deze week nog niet van start. In het Korenaarbulletin van 
volgende week kunt u lezen wanneer het eerste voorleeshalfuurtje van dit schooljaar is.  
 

 



 
 

 
Bibliotheekboeken 
Boeken die uw kind mee naar huis heeft genomen (groep 4 t/m 8) om in de 
zomervakantie te lezen, kunnen deze week weer ingeleverd worden. Hiervoor is het 
bibliotheekpasje niet nodig, maar let wel op dat het via het uitleensysteem op de 
computer in de hal gebeurt. Dit om te voorkomen dat titels op het pasje van uw kind 
blijven staan. Mocht u tóch over een tijdje een melding krijgen van een boek dat u 
niet meer thuis heeft, dan kunt u die melding doormailen naar onze mediacoach 
Anke op a.ansems@bibliotheekeindhoven.nl 
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 hebben met de bibliotheekouders boeken 
uitgezocht, deze mogen bij de leerkrachten ingeleverd worden. 
 
Luizencontrole 
Ook dit schooljaar zullen verschillende hulpouders onze leerlingen na iedere 
vakantieperiode weer controleren op vervelende kriebelbeestjes en hun eitjes. Soms 
is het nodig om de haardracht van uw kind los te maken, zodat er beter 
gecontroleerd kan worden. We vragen u hier rekening mee te houden de eerste twee 
dagen na een vakantie. Verder kunnen we op beide locaties nog extra hulpouders 
gebruiken. U kunt zich aanmelden bij juf Jody op de Elegaststraat en juf Caroline K 
op de Vitruviusweg. Vele handen maken licht werk! En samen voor een luisvrije 
Korenaar! 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Nieuwbouw 
In de eerste week van de zomervakantie heeft u onderstaand bericht via e-mail ontvangen 
met informatie over de nieuwbouw van onze school.  
 
Tekst e-mail d.d. 27 juli 2017  
Start bouwwerkzaamheden basisscholen Troubadour en Korenaar 
Op dinsdag 4 juli 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om 

goedkeuring te geven voor het uitgeven van nieuwe beschikkingen voor het bouwen van de 

basisscholen Troubadour en Korenaar. Deze projecten waren in het verleden beschikt en de 

oude beschikkingen voldeden niet meer aan de maatstaven van deze tijd. Met dit 

collegebesluit is het financieel kader van deze projecten herzien waardoor er kwalitatief 

passende scholen voor nu en de toekomst kunnen worden gebouwd. Voorafgaand aan de 

bouw van deze scholen zullen de bestaande gymzaal aan de Maria van Bourgondiëlaan en 

het voormalige schoolgebouw aan de Witloxweg gesloopt worden. 

Basisschool de Korenaar 

Ook voor basisschool Korenaar wordt een nieuwe school gebouwd op de locatie van de 

voormalige Mgr. Bekkerschool aan de Monseigneur Witloxweg en de al gesloopte woningen 

aan de Gerretsonlaan. De Korenaar is op dit moment nog verspreid over twee locaties aan 

de Vitruviusweg (Prinsejagt) en Elegaststraat (Jagershoef). Voor de school is het een mooie 

ontwikkeling: een nieuw gebouw op een centrale plek in de wijk, tussen de huidige 

gebouwen in. Net zoals bij de Troubadour is een groot voordeel van dit plan dat de 

bestaande schoolgebouwen in gebruik blijven gedurende de bouw en er geen kostbare 

tijdelijke voorziening nodig is. De bestaande locaties komen na verhuizing  vrij en krijgen een 

nieuwe bestemming. De plannen voor basisschool de Korenaar zijn in overleg met de wijk tot 
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stand gekomen. Zodra het nieuwe schoolgebouw is opgeleverd, worden aansluitend hierop 

ook deze aanpassingen aan  de openbare ruimte, zoals verkeersaanpassingen en 

groenvoorzieningen, uitgevoerd. 

Nadere informatie op bovenstaande voor u als ouder, verzorger  

Wat betekent dit concreet voor onze school?  
Met enig voorbehoud kunnen wij u informeren over de voorlopige planning. 
De komende periode zal deze verder geconcretiseerd worden.  
Bij nieuwe ontwikkelingen informeren wij u via het Korenaarbulletin. Tevens zullen er 
gaandeweg het traject informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.  
En natuurlijk gaan we de kinderen op een of andere manier betrekken bij de belangrijke 
momenten. Hoe? Dat dat weten we nog niet precies.  
 
Voorlopige planning: 
2017 
September / oktober    Sloop voormalig schoolgebouw aan de Witloxweg (Gemeente) 
Oktober - ….    Bouwrijp maken van de grond (Gemeente) 
September – december Definitief ontwerp en aanbesteding (SKPO en De Korenaar) 
2018  
Periode januari – ….  Werkvoorbereiding 
In periode maart – april Start bouw 
2019 
In periode januari- voorjaar  Oplevering nieuwbouw  
 

Externen  
 
Wijkfeest Prinsejagt 1, 2 en Driehoeksbos zaterdag 2 september  
Het is bijna zover! Het wijkfeest voor de wijken Prinsejagt 1, 2 en Driehoeksbos is op 
zaterdag 2 september.  
Het feest wordt gehouden in en rondom het Pieter Eiffhuis en begint om 14.00 uur. Er zal 
een infomarkt zijn, maar er zijn ook veel kinderactiviteiten zoals een stormbaan en 
springkussens. Verder is er muziek en is er genoeg om te eten en te drinken.  
 
’s Avonds is er voor de kinderen van ongeveer 10 tot 15 jaar een Disco in de Pitstop. Daar 
zal een dj zijn die er een gezellige avond van maakt. Er is ook een optreden van de rapper 
Laylo (bekend van Stuk t.v.). Meer informatie op de poster die als bijlage is toegevoegd aan 
dit Korenaarbulletin en is geplaatst bij nieuws op de app en de website van onze school.  
We hopen jullie allemaal te zien! 
 
Vriendelijke groet, 
Organisatie Wijkfeest 
 
LAATSTE KANS OM IN TE SCHRIJVEN!!  UITERLIJK 8 SEPTEMBER!! 
 

Marathon Eindhoven 
Op 8 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. 
 Inchrijven voor vrijdag 8 september 

City Run: 

 5 km 
 Inschrijfgeld: € 6,- 
 Deelname vanaf 8 jaar. 
 Inschrijven voor vrijdag 8 september 

Om ons op de Marathon voor te bereiden, krijgen de groepen 4 t/m 6 een hardloopclinic 
(groep 7 en 8 hebben deze voor de vakantie gehad). Dat is een bijzondere sportles waarin je 
van alles leert over hardlopen. Deze vinden op 18 en 29 september plaatst in de gymles van 
Meneer Stan of Juf Marly 
 
Wil je meedoen met de marathon dan kun je jezelf aanmelden door een mailtje te sturen 
naar m.litjens@eindhoven.nl 
Vermeld hierbij per deelnemer: 

 Volledige naam. 
 Welke afstand je rent. 
 Je geboortedatum. 
 Welke groep. 
 Het inschrijfgeld kan gepast in een envelop, met vermelding van deelnemersnaam 
afgegeven worden bij de groepsleerkracht. Pas als het inschrijfgeld binnen is, is de 
inschrijving definitief. 

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 vóór 8 september. 

 

Eerste communie 2018  
Wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste communie?  
 
Kom dan op dinsdag 5 september 2017 om 20.00 uur naar de St. 
Thomaskerk, Thomaslaan 43 óf op woensdag 6 september 2017 om 
20.00 uur naar de St. Antonius Abtkerk, IJsselstraat 4. 
U krijgt dan informatie over het verloop van de voorbereiding, de kosten 
en de data waarop de eerste communievieringen in 2018 plaatsvinden. 
Op deze avond is het mogelijk om uw kind direct in te schrijven of een 
inschrijfformulier mee te nemen en dit uiterlijk 20 september 2017 weer 
in te leveren. 
 
Graag tot ziens! 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep eerste communie 
Parochie St. Petrus’ Stoel 
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