
 
 

 
Nr. 11   maandag 13 november 2017   

Belangrijke data  

 Dinsdag 14 november: Dag van Respect  
 Dinsdag 14 november: 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje locatie Elegaststraat   

 Vrijdag 17 november: Roostervrije dag voor groep 1-2, alle kleuters vrij  

 Vrijdag 17 november: Schaatsprestatierit voor kinderen die zich opgegeven hebben  
 

 Dinsdag 21 november: tafeldiplomadag 
 Dinsdag 21 november: 8.45-10.00 uur Koffieochtend 

 
 

Activiteiten 
 
14 november Dag van respect 
Op 14 november is de landelijke dag van respect. 
Als Leefstijlschool besteden we hier in alle groepen van onze school aandacht aan. 
Vragen als: 

- Wat is respect voor de ander precies ? 
- Hoe laat ik zien dat ik respect heb voor een ander ? 
- Help ik iemand als die dat nodig heeft ? 
- We bespreken de verschillende omgangsvormen. 
- Enz. 

 
Week van de mediawijsheid 17 t/m 24 november 
In de periode 17 t/m 24 november wordt er landelijk veel aandacht besteed aan 
mediawijsheid. Ook in onze bovenbouwgroepen besteden we hier extra aandacht 
aan. Vorig schooljaar hebben de groepen 6 t/m 8 in een thema van 3 weken veel 
aandacht besteed aan mediawijsheid. 
We kijken dan met de kinderen naar veel vragen als: hoe gedraag ik mij op 
whatsapp, twitter en facebook, wat kan ik wel en niet schrijven, hoe zoek ik informatie 
op op het internet, hoe weet ik wanneer het echt nieuws of nepnieuws is, enz. 
Dit thema komt in de loop van het schooljaar nog eens terug. 
 
 
Jumbo spaaractie 
Met dank aan iedereen die voor onze school mee aan het 
sparen is.  
Over ruim 2 weken eindigt de Sparen voor je School actie. 
Onze school heeft op dit moment 5816 punten verzameld. 
Een mooi aantal. Hiermee staan we in de top 3 van 
Eindhoven.  

 
 



 

Voorleeshalfuurtje 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag 14 november van 15.00-15.30 uur. Oma Ingrid leest voor met 
gebruik van de Kamishibai.  
 
 
Noteer alvast in uw agenda:  
2017:              14 november  

            28 november  
            12 december  

 

2018:   9 januari  
 23 januari  
 06 februari 
 20 februari 

 
 

 
Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Voortgangsgesprekken   
Een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden met 
betrekking tot de voortgangsgesprekken, voorheen 
rapportgesprekken of 10-minutengesprekken.  
Aan het begin van het schooljaar voeren wij met alle 
ouders een voortgangsgesprek.  
Deze gesprekken vinden plaats op donderdag 23 
november en dinsdag 28 november 2017. 
Tijdens dit gesprek heeft u de mogelijkheid informatie 
over uw kind te delen met de groepsleerkracht(en). De 
sociale- en emotionele ontwikkeling van uw kind staat 
tijdens dit gesprek centraal. Anders dan voorgaande jaren 
zult u bij dit eerste voortgangsgesprek geen rapport 
ontvangen. 
 
De tweede voortgangsgesprekken zijn meer gericht op de cognitieve ontwikkeling, het leren  
van uw kind(eren).  
Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 27 februari en donderdag 1 maart 2018.  
U ontvangt bij dit gesprek het eerste rapport. De normering op de rapporten zal voor de 
gehele school in woordwaarderingen worden weergegeven. 
 
Op het einde van het schooljaar, op donderdag 28 juni 2018 ontvangt u het tweede rapport. 
Bij het tweede rapport zijn de voortgangsgesprekken facultatief. Wanneer u graag een 
afrondend gesprek heeft maakt  u zelf een afspraak met de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
Ook kan het zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.   
 
 

 
  



Koffieochtend dinsdag 21 november: 
Op dinsdag 21 november staat er weer een koffieochtend gepland. Deze koffieochtend vindt 
plaats op onze locatie Elegaststraat. De koffieochtend start om 8.45 uur en duurt tot 
ongeveer 10.00 uur. Het onderwerp is deze keer: Leerlingzorg op de Korenaar. 
Meneer John zal uitleg geven over de complete leerlingzorg op onze school. 
Alle belangstellenden van onze locatie Vitruviusweg en locatie Elegaststraat zijn van harte 
welkom. 
 
 

Terugblik inloop Nieuwbouw woensdag 8 november jl. 
Afgelopen woensdag heeft de inloop Nieuwbouw plaatsgevonden. 
Het was een goedbezochte avond. Met name veel toekomstige 
buurtbewoners waren aanwezig om informatie te krijgen over het 
ontwerp van het gebouw, de verkeerssituatie en de tijdsplanning. 
Ook enkele ouders van onze school en kinderen zijn komen kijken.  
 

De (duurzame) sloop van het oude schoolgebouw op de kavel aan de 
zijde van de Witloxweg is in volle gang. De aanbesteding van het 
bouwproject nieuwbouw De Korenaar start deze maand. Eind januari 
weten we dan welke aannemer onze nieuwe school zal gaan bouwen. 
Deze  aannemer start met de werkvoorbereidingen en we schatten in 
dat ongeveer eind mei 2018 de bouw daadwerkelijk zal starten. We 
houden u op de hoogte.  
 

Op de app en de website van onze school staan een aantal foto’s met impressies van zowel 
de buitenkant als de binnenkant van het nieuwe schoolgebouw  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Externen  
 
Bibliotheek Eindhoven 
 

 Van 1 tot en met 30 november 2017 vindt de campagne Nederland Leest plaats. Dit 
jaar staat de leesbevorderingscampage in het teken van robotica. 
Bezoekers van de Bibliotheek krijgen (zo lang de voorraad strekt) het boek 'IK, 
ROBOT' cadeau. 

 16 december 2017, van 10:00 tot 12:00 | Elke 2 weken | Microlab Strijp-S, 
Kastanjelaan 400, Kosten: €2,50. Kom lekker MAKEN in het Microlab Strijp S.  



Wil jij leren zagen, 3d printen, solderen en werken met 
elektronica? Je eigen lamp, een telefoonstandaard of een toffe 
raamhanger maken? Techniekbieb neemt elke week een 
voorbeeld mee dat je kunt maken óf jij bedenkt je eigen idee. 

Er is plek voor 10 kinderen, bij meer inschrijvingen gaan we een 
uurtje langer open. Voor jonge uitvinders van 7+. 

De Bibliotheek Eindhoven en de Techniekbieb zijn partners in de 
gezamenlijke ruimte in het Microlab, Strijp-S. 

De bibiliotheek organiseert nog veel meer activiteiten. Zie hiervoor de agenda op de website 
van de bibliotheek    www.bibliotheekeindhoven.nl  

http://www.bibliotheekeindhoven.nl/

