
 
 

 
Nr. 02    maandag 4 september 2017   

Belangrijke data  

 Dinsdag 5 september: 19.00-21.30 uur MR vergadering   

 Donderdag 7 september: 19.00-20.30 uur Informatieavond voor ouder(s), 
verzorger(s) van kinderen in groep 8. Locatie Elegaststraat  

 
Zet alvast in uw agenda: 
Data informatieavonden 

 Dinsdag 12 september: Locatie Vitruviusweg 
                                         19.00-19.45 uur Informatieavond groep V4, V5 en V5/6 
                                         19.45-20.00 uur kopje koffie/thee en elkaar ontmoeten in de  

                                         groep(en) van uw kinderen 

                                         20.00-20.45 uur Informatieavond groep V6, V7a en V7b  

                                         Locatie Elegaststraat 

                                        19.00-19.45 uur Informatieavond groep E1-2, E6  

                                        19.45-20.00 uur kopje koffie/thee en elkaar ontmoeten in de  

                                         groep(en) van uw kinderen 

                                         20.00-20.45 uur Informatieavond groep E4-5 en E7 

 Donderdag 14 september: Locatie Vitruviusweg 

                                         19.00-19.45 uur 19.00-19.45 uur Informatieavond groep  

                                          V1-2a, V1-2b, V1-2c  

                                         19.45-20.00 uur kopje koffie/thee en elkaar ontmoeten in de  

                                         groep(en) van uw kinderen 

                                                     20.00-20.45 uur Informatieavond groep V3a en V3b 

Een uitnodiging voor deze informatieavonden ontvangt u via e-mail van de leerkracht(en 

van uw kind(eren).  

Wij hopen u allen tijdens deze avonden te ontmoeten.  

Tijdens deze avond kunt u het 2e adresformulier controleren. Mochten gegevens niet 

correct/gewijzigd zijn dan kunt u die zelf aan passen op het formulier. Na controle graag uw 

paraaf. Dan is voor ons duidelijk dat u het formulier gezien heeft.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de informatieavond(en) te bezoeken dan ontvangt u 

in een envelop (meegebracht door uw kind) dit formulier alsnog van ons. Graag uw 

controle/wijzigingen aanbrengen. Wilt u het formulier z.s.m. weer afgeven bij de leerkracht, 

óók als er niets veranderd is.  

 

  



Activiteiten 

Voorleeshalfuurtje Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat. 
Wanneer? 1x per 2 weken (even weken) 

Hoe laat? van 15.00-15.30 uur 
Ben jij er ook bij? 

 
Het voorleeshalfuurtje start dit schooljaar op dinsdag 19 september. Omdat we op dit 
moment te weinig voorleesvrijwilligers hebben, vindt het voorleeshalfuurtje plaats in de even 
weken.  
Data tot de herfstvakantie: Dinsdag 19 september en dinsdag  3 oktober. 
 
Oproep voor nieuwe voorleesvrijwilligers.     
Mocht u zin en tijd hebben om voor te komen lezen (1x per maand of een paar keer per jaar 
is ook mogelijk) dan kunt u dit laten weten aan René van den Berg; opbouwwerker Buro 
Cement renevandenberg@woenselnoord.nl 
 

 
 
 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
De KoreKnights zijn gestart  
De komende donderdagavonden ziet u waarschijnlijk licht branden op de Elegaststraat. Want 

ze zijn van start: de KoreKnights! Afgelopen donderdagavond ondertekenen 10 leerlingen 

(waaronder 1 leerling van vorig jaar) hun contract voor de deelname aan de First Lego 

League (zie www.firstlegoleague.nl). De komende weken gaan ze het bouwen en 

programmeren van de bijbehorende Lego-robots onder de knie krijgen. En verzinnen ze 

originele oplossingen voor maatschappelijke problemen rond water. Want ‘HydroDynamics’ 

is dit jaar het thema van deze wereldwijde wedstrijd. Tien bijbehorende vaders, veelal met 

een technische achtergrond, kregen ook krielende vingers. Maar zij zorgen voor de 

begeleiding en moeten dus vooral op handen blijven zitten. Op 16 december gaan de 

KoreKnights de strijd aan voor het regiokampioenschap. We houden u op de hoogte 

 
 

  



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 

 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
 
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Trudie Ruiter. 
Ik ben onderwijsassistent en vervang gedeeltelijk juf Petra, 
zolang zij nog niet volledig haar werkzaamheden kan hervatten. 
Ik heb hiervoor op de Petraschool gewerkt, een school voor speciaal 
basisonderwijs. 
Ik ben moeder van drie volwassen dochters en oma van twee kleinzoons. 
Momenteel doe ik een opleiding voor natuurgids. Mijn hobby’s zijn wandelen, 
fietsen, onderzoek doen in de natuur, lezen en gezelschapsspelletjes spelen. 
Op dit moment ondersteun ik ‘s morgens in de kleutergroep van de 
Elegaststraat en ’s middags ondersteun ik in de onderbouwgroepen van de Vitruviusweg.  
Vriendelijke groet Trudie 
 

  



 

Externen  
 
 
Wijkfeest Jagershoef / Prinsejagt 1,2 en Driehoeksbos  
Zaterdag 2 september jl. vond het 1e wijkfeest Prinsjagt 1,2 en Driehoeksbos plaats.  
Een prima georganiseerd feest met een mooi programma voor jong en oud.  
 

Ook Inclusief Spilcentrum Jagershoef / 
Prinsejagt (kinderopvang Dikkie & Dik en 
basisschool De Korenaar)  was met een 
groepje personeelsleden aanwezig.  

 
We hebben veel kinderen met hun ouder(s), verzorger(s) 
mogen ontvangen bij onze informatiestand, op het 
springkussen en bij de andere activiteiten die bij onze 
stand te doen waren.  
Het was een zeer geslaagde en gezellige middag.  

 
 
 
 
Week van de opvoeding 
Stichting Omnia biedt in samenwerking met de Gemeente Eindhoven in het kader van de 
week van de opvoeding (2 t/m 8 oktober 2017) een tweetal gratis activiteiten aan. In de 
bijlagen bij dit Korenaarbulletin en bij nieuws op de app en de website leest u hier meer over.  
Heeft u belangstelling? Schrijf u dan snel in want vol=vol.   
 
Ook andere organisaties in Eindhoven organiseren activiteiten, zie hiervoor de 
website https://www.weekvandeopvoeding.nl/ 
 
LAATSTE KANS OM IN TE SCHRIJVEN!!  UITERLIJK 8 SEPTEMBER!! 
 

 

Herhaald bericht: 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 

https://www.weekvandeopvoeding.nl/

