
 
 

 
Nr. 10    maandag 06 november 2017   

Belangrijke data  

 Woensdag 8 november: verjaardagviering verzet (zie onder) 
 

 
 

Activiteiten 
 

Basisschool Schaatsfestijn 

 
Volgende week vrijdag 17 november doen we als Korenaar weer mee aan de prestatieritteop 
de kunstijsbaan. Maar liefst 36 kinderen van onze school gaan dan 20 of 40 minuten 
schaatsen! Namens de school zullen er diverse meesters en juffen aanwezig zijn. 
De ouders van de schaatsende kinderen hebben via de mail de laatste informatie gekregen, 
maar als het goed is krijgen de schaatsers deze informatie ook op 
papier via de leerkracht mee.  
Alles wat u moet weten staat in deze brief, leest u deze informatie 
alstublieft even goed door, zodat het voor u en uw kind een heel fijn 
schaatsevenement wordt. 
(Sportcommissie Korenaar) 

 
 
Verjaardag juf Mannie en meneer Ramses 
Op de kalender staat dat juf Mannie en meneer Ramses hun verjaardag in groep 8b vieren 
op woensdag 8 november. Deze viering is verzet naar woensdag 15 november. 
Zowel meneer Fons van groep 8a als juf Mannie en meneer Ramses van 8b vieren op die 
dag hun verjaardag. 
 

Schaaktoernooi  
Zondag 12 november wordt in Sporthal De Bongerd in Breugel de 2e ronde om de 
Eindhovencup gehouden.  
Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor kinderen van onze school. 
Daarom hoop ik dat alle schakers van onze school daar aanwezig zijn.  
Het begint om 10.00 uur.  
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond 14.00 uur. 
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.  
Meneer Mario Adriaans.  



 
 
 

Spelinloop kleuters 
De afgelopen periode hebben we een goede start gemaakt met de spelinloop waarbij al veel 
ouders enthousiast hebben samengewerkt met hun kind. Hierbij informeren we u over de 
data van de komende spelinlopen.  

- Locatie Vitruviusweg van 8.30-8.50 uur: dinsdag 14 november (groep 2) , dinsdag 
16 januari (groep 0/1), vrijdag 23 februari (groep 2), woensdag 23 maart (groep 0/1) 

- Locatie Elegaststraat van 8.25-8.45 uur: donderdag 9 november, dinsdag 21 
november, donderdag 7 december, dinsdag 19 december, donderdag 18 januari, 
dinsdag 30 januari, dinsdag 27 februari, donderdag 15 maart, dinsdag 27 maart, 
donderdag 12 april.  

 
 

Verjaardag meneer Fons. juf Mannie en meneer Ramses 
Op de kalender staat dat juf Mannie en meneer Ramses hun verjaardag in groep 8b vieren 
op woensdag 8 november. Deze viering is verzet naar woensdag 15 november. 
Zowel meneer Fons van groep 8a als juf Mannie en meneer Ramses van 8b vieren op die 
dag hun verjaardag. 
 

Schaaktoernooi  
Zondag 12 november wordt in Sporthal De Bongerd in Breugel de 2e ronde om de 
Eindhovencup gehouden.  
Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor kinderen van onze school. 
Daarom hoop ik dat alle schakers van onze school daar aanwezig zijn.  
Het begint om 10.00 uur.  
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond 14.00 uur. 
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.  
Meneer Mario Adriaans.  
 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
 
Voorleeshalfuurtje, ben jij er ook?   
 

 
 

Op dinsdagmiddag vindt het voorleeshalfuurtje plaats.  
Twee vaste vrijwilligers, oma Ingrid of  tante Ria lezen dan voor aan kinderen van ons 
Spilcentrum Jagershoef / Prinsjagt  (kinderopvang Dikkie & Dik en basisschool De 
Korenaar).  
Voor wie? Kinderen vanaf ongeveer 3 jaar t/m ongeveer 8 jaar zijn van harte welkom, 
samen met hun ouder, verzorger.  
Waarom het voorleeshalfuurtje? 

 Omdat het gezellig is 
 Omdat voorlezen heel belangrijk is voor de taal- en woordenschatontwikkeling 
 Omdat voorlezen bijdraagt aan goed zelf leren lezen  
 Omdat betrokkenheid van ouder(s), verzorger(s) bij de school een positief effect heeft 

op de ontwikkeling van hun kind(eren) 



 
Dinsdagmiddag 18 november gaat oma Ingrid voorlezen met de Kamishibai.  
De wat?? Denkt u misschien?? Nou kom kijken en luisteren. Het is een vorm van een 
Japans vertelkastje meer verklappen we nog niet.  
 

Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur 
Noteer alvast in uw agenda:  
2017:    14 november  

              28 november  
              12 december  

2018:  9 januari  
              23 januari  
              06 februari 
              20 februari 

Het voorleeshalfuurtje is een initiatief van Spilcentrum Jagershoef / Prinsejagt, Bibliotheek 
Eindhoven, Buro Cement en Stichting Wijkbelangen Jagershoef (SWJ).  
Door de samenwerking met SWJ is het mogelijk om kinderen die 10 x (in periodes dat we 1x 
per 2 weken voorlezen) aanwezig zijn geweest een boekenbon van 
maar liefst 12,50 euro aan te bieden. Op een lijst wordt de 
aanwezigheid bijgehouden en na de zomervakantie tellen we gewoon 
door. Voor een aantal kinderen geldt op dit moment dat zij al een heel 
eind op weg zijn om een boekenbon te ontvangen.   
Met deze boekenbon kunnen zij bij kinderboekenwinkel De 
Boekenberg zelf een leesboek uit gaan kiezen.  
Wordt (voor)lezen nóg leuker!! 
 
Bij voldoende voorleesvrijwilligers plannen we het voorleeshalfuurtje in de maanden november t/m april weer 
wekelijks in. Dus heeft u interesse om te komen voorlezen, u kunt aangeven hoe vaak u zou kunnen, geef dit dan 
door aan René van den Berg, opbouwwerker Buro Cement, renevandenberg@woenselnoord.nl 

 

Externen  
 
Opendag bij DJOE 

 

 
 
De stichting  De Jonge Onderzoekers Eindhoven is een club voor jongeren met een 
interesse in wetenschap en techniek. De stichting hoopt met haar activiteiten jongeren te 
laten zien dat techniek iets waar je lol aan kunt beleven. Djoe wil jongeren op een actieve, 
creatieve en vooral leuke manier kennis laten maken met onderzoek op het gebied van 
natuurwetenschappen en techniek. 
 
Djoe hoopt haar leden niet alleen voor de bètavakken te interesseren, maar hen ook te 
helpen bepalen of een vervolgstudie in deze richting iets voor hen is. Daarnaast worden ze 
gemotiveerd om samen te werken met gelijkgestemde leeftijdsgenootjes en hulp te vragen 



aan oudere leden, dan wel jongere leden te adviseren. Natuurlijk gebeurt dit alles onder het 
toeziend oog van een team van gedreven begeleiders. 
 
Djoe richt zich op meisjes en jongens vanaf 10 jaar. Opleidingsniveau is 
niet belangrijk, iedereen is welkom. 
 
Ben je nieuwsgiering naar Djoe, kom dan op zondag 12 november een 
kijkje nemen waar we je tussen 13:00 en 17:00 uur mogen verwelkomen. 
Je kunt ons vinden aan de Frederiklaan 163 in Eindhoven. www.djoe.nl  

 
 
 

http://www.djoe.nl/

