
 
 

 

Nr. 14    maandag 19 december      
 

Belangrijke data  

 

 Woensdag 21 december:18.00-20.00 uur: Kerst op school voor alle kinderen en hun 

ouder(s), verzorger(s) met onder andere een kerstmarkt en kerstmusical door leerkrachten.  

 Donderdag 22 december: verkort rooster, school om 14.00 uur uit. Start Kerstvakantie. 

 Maandag 9 december: Na een fijne en gezellige kerstvakantie allemaal weer naar school.  

 Maandag 9 december: 8.30-9.00 uur: Voor alle ouders, verzorgers staat een kopje 

koffie/thee klaar in de hal van de school op zowel locatie Elegaststraat als Vitruviusweg.   

 

Activiteiten 

Wij ontmoeten u graag op maandag 9 januari 2017 
Uitnodiging aan alle ouders, verzorgers 
Alle ouders, verzorgers zijn op maandag 9 januari van harte welkom om onder het genot van  
een kopje koffie/thee even gezellig samen te zijn en elkaar te ontmoeten in het nieuwe jaar.  
Zowel op de Vitruviusweg als op de Elegaststraat staat de koffie/thee om 8.30 uur  
voor u klaar in de hal van de school.  
We hopen veel ouders te mogen verwelkomen.  
 
 

Herhaald bericht Informatie Kerstmarkt  21 december  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
De Korenaar organiseert woensdag 21 december een kerstmarkt.  
De kerstmarkt zal plaatsvinden op de Elegaststraat van 18.00 tot 20.00 uur.  
De kerstmarkt staat in het teken van ‘de ouderen’. De opbrengst willen we graag overhandigen aan 
een goed doel met betrekking tot ‘de ouderen’. Graag willen wij ze als school een leuke activiteit 
aanbieden of een duurzaam cadeau.  
 
Wat is er te doen op de Kerstmarkt?  

 Op de kerstmarkt zijn diverse eet- en drinkgelegenheden, 

knutselwerkjes van kinderen en knutselwerkjes van een knutselclub uit 

de buurt te vinden.  

 Betaling vindt plaats in de vorm van munten.  

 Deze munten kunt u in de week van maandag 12 december na 

schooltijd kopen in de klas van meneer Thomas Cuppen (Vitruviusweg) 

en in de klas van juffrouw Caroline Noorlander (Elegaststraat).  

 U kunt in de voorverkoop 2 munten kopen tegen een betaling van 50 cent per stuk.  

 Op de avond zelf kunt u ook munten kopen.  

 Bij het volgende Korenaarbulletin ontvangt u een plattegrond van de school aan de 

Elegaststraat. Op de plattegrond staat welke klassen waar vertegenwoordigd zijn. 

Een kleinigheidje bakken 
Ook u kunt uw steentje bijdragen door een kleinigheidje te bakken. Dat kleinigheidje verkopen we 
op de kerstmarkt. De inschrijflijst hiervoor komt in de week van 12 december te liggen in de hal op 
beide locaties. Let op: er is maar beperkte ruimte. Vol = Vol. Dit doen we omdat we anders wellicht 
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te veel baksels krijgen. De ouders die ingeschreven hebben krijgen vanuit de kerstcommissie een 
mail over het bezorgen/brengen van de baksels. 
 
Musical tijdens Kerstmarkt  

 Dit jaar wordt er tijdens de kerstmarkt een kerstmusical gespeeld door een aantal 

leerkrachten van de Korenaar.  

 Per voorstelling is er plaats voor een publiek van 80 personen. Er zijn 3 verschillende 

speeltijden namelijk 18.00 uur, 18.45 uur en 19.30 uur.  

 De kaartverkoop (1 euro per kaartje) start eveneens 12 december tegelijkertijd met de 

voorverkoop van de muntjes.  

 Dus u kunt in de week van maandag 12 december na schooltijd munten en 

musicalkaartjes kopen in de klas van meneer Thomas Cuppen (Vitruviusweg) en in de klas 

van juffrouw Caroline Noorlander (Elegaststraat). 

 
Voorlichting Vuurwerk aan kinderen groepen 7  
Op donderdagochtend 15 december hebben de beide groepen 7 actief deelgenomen aan een 
toneelvoorstelling over vuurwerk op de locatie Elegaststraat. 
De interactieve toneelvoorstellingen in het kader van vuurwerkpreventie werden gegeven door 
Theater Helder. Een geweldige show voor de groepen 7! 
De kinderen hebben actief mee mogen doen en kunnen laten zien/horen wat ze allemaal al wisten. 
De vuurwerkshow was mede mogelijk gemaakt door samenwerking met Bureau Cement en 
Stichting Wijkbelangen Jagershoef. Een groot succes! 
 
De reacties van de kinderen waren éénduidig: kei leuk. 
We denken dat deze manier van voorlichting waarin kinderen leren om op een verantwoorde 
manier om te gaan met vuurwerk heel goed aanslaat bij de kinderen. 
We zullen dan ook zeker kijken of we dit volgend schooljaar kunnen behouden en zelfs uitbreiden. 
 

  
 

  
 



Knutselmiddag voor de Kerstmarkt  
Op donderdagmiddag 15 december hebben we op onze school een grote knutselmiddag 
gehouden. In alle groepen hebben de leerlingen geknutseld om allerlei verschillende werkjes te 
maken. Deze werkjes zullen we verkopen op de kerstmarkt, waarvan de opbrengst gaan naar de 
ouderen. 
Van dit grote knutselfestijn heeft Studio040 opnames gemaakt. Tevens zullen zij opnames komen 
maken tijdens de kerstmarkt. Van deze 2 momenten zullen zij een leuk geheel maken wat in de 
komende week te zien is op Studio040. 
 

Kerstwensjesproject Elegaststraat 

Op onze locatie Elegaststraat zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het 

kerstwensjesproject. Kinderen mogen samen met hun ouders iets wensen voor iemand. Iemand 

die dat goed kan gebruiken, iemand die een hart onder de riem nodig heeft, iemand die je wilt 

helpen.  

Het ingevulde kerstwensjesformulier hangen de kinderen in de grote kerstboom in de hal.  

Op vrijdag 16 december halen we alle wensen uit de boom.  

Een commissie gaat kijken welke wensen we ook uit kunnen voeren. In voorgaande jaren is het 

ons gelukt om bijna alle wensen in vervulling te laten gaan. 

Op donderdag 22 december behandelen we meerdere kerstwensen, in het bijzijn van alle 

leerlingen van de Elegaststraat, in de hal. Ook de Kerstman zal hierbij aanwezig zijn. 

De Kerstman zal tevens een bezoek brengen aan de peuterspeelzaal en zal na het project in de 

hal ook een bezoek brengen aan alle groepen om veel kerstwensjes uit te reiken. 

Tijdens het kerstwensjesproject zal ook wethouder Renate Richters aanwezig. Tevens zal zij, 

samen met enkele kinderen van onze school, de opbrengst van de kerstmarkt uitreiken aan een 

vertegenwoordiger van het ouderenverbond. 
  

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Nieuwe website 
Sinds vorige week is onze nieuwe website online. 
Veel zaken van onze school kunt u hier al vinden. Een aantal onderdelen zijn nog niet gevuld. Dit 
gaat de komende tijd gebeuren. 
Mocht u, na het bezoeken van onze website, nog tips of opmerkingen hebben dan horen wij die 
graag. Deze kunt u dan sturen naar directie-korenaar@skpo.nl 

 
Behoeftepeiling ouderbetrokkenheid 
Tijdens de rapportavonden hebben in de hal op beide locaties flappen gelegen waarop ouders, 
verzorgers konden schrijven op welke wijze zij graag betrokken zouden worden bij de school. 
Wij willen alle ouders, verzorgers bedanken die daaraan hebben bijgedragen. U heeft ons van 
waardevolle input voorzien. We zullen alle punten bekijken. Sommige punten zult u misschien al 
snel terug zien in onze dagelijkse gang van zaken, andere punten zullen we meenemen in onze 
beleidsvoornemens. 
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ZON-plus onder- en middenbouw 
Puzzelen hoe moeilijk kun je het maken ? 
 
Als je gaat puzzelen beginnen we vaak met de hoekstukjes en gaan dan de stukjes van de 
zijkanten, bovenkant en de onderkant leggen. 
Hoe moeilijk wordt het wanneer je vanuit het midden moet beginnen en het volgende stukje moet 
passen, of je moet de puzzel maken met de onderkant naar boven. 
Kinderen hebben dit mogen ervaren in de ZON-plusgroep . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
De Korenaar in het nieuws 
Naar aanleiding van het persbericht van  In1School en het magazine ‘zo kan het ook scholen’ 
belde een journalist van het Eindhovens Dagblad.  
Hij vroeg of hij bij ons mocht komen kijken en praten om een artikel te maken voor het Eindhovens 
Dagblad. Natuurlijk was hij van harte welkom.  
Vrijdagmiddag is journalist dhr. Hub Dohmen op onze school geweest. Afgelopen dinsdag stond er 
een mooi stuk in het Eindhovens Dagblad over onze school.  
Op de foto hieronder de kinderen tijdens het interview. Een hele belevenis en mooie ervaring.  

 



 
 

En dan nog meer belangstelling.  

Afgelopen woensdag bracht mevrouw J. Visscher, wethouder van de gemeente Eindhoven, en dhr. 
M. Benrida van het ministerie van Onderwijs een bezoekje aan zowel onze school als kinderopvang 

Dikkie@Dik. Zij wilden ons feliciteren. Ook zij is er trots op dat een van de voorloperscholen voor 
inclusief onderwijs in Nederland in de gemeente Eindhoven staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe activiteiten / informatie 

Aansluiting  basisonderwijs op Verzuimregister  

Vanaf 1 januari 2017 gaan alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Eindhoven 
ongeoorloofd verzuim van een leerling digitaal melden via het verzuimregister van DUO.  
Via het leerlingadministratiesysteem van de school wordt ongeoorloofd verzuim rechtstreeks 
gemeld aan de leerplichtambtenaar.  
 
Door het op deze manier  digitaal melden van ongeoorloofd verzuim komt dit verzuim sneller in 
beeld bij de leerplichtambtenaar. Hierdoor kan deze in samenwerking met de school sneller actie 
ondernemen om de verzuimende leerling weer terug te begeleiden naar school.   
 
Voor meer informatie over de wetgeving betreffende geoorloofd en ongeoorloofd verzuim verwijs ik 
u naar de website van de gemeente eindhoven / leerplichtwet  
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht 
   
 



Tekst van website Bibliotheek Eindhoven 
 

 

Kom je ook? 

We sluiten ons jubileumjaar groots af met het Tech & Play Kids Festival in het 

Beursgebouw! 28 december wordt een dag vol technische innovaties waar je kunt 

experimenteren, samenwerken en leren. Maar vooral plezier hebben!  

Samen met 40 partners zorgen we voor een gevarieerd programma voor jong en oud. Zo 

kan je: 

Robots maken – van hout, van lego of van tandenborstels, als sleutelhanger of die écht 

kunnen bewegen.  

3D printen – in plastic, een pannenkoeken of chocolade - het kan allemaal.  

Verder is er een Mega CoderDojo, de Duurzame Ontdekbus, de Makersbuzz, de Duurzame 

Educatie Bakfiets. Je kan vliegen met drones, meebouwen aan de stad van de toekomst of 

je eigen wensen laten vormgeven door een kunstenaar. En heel veel meer! 

Ter ere van het jubileumjaar kost de entree slechts 100 cent (€1,-), contant te voldoen bij 

de ingang van het Beursgebouw. 

Ja, ik kom!  

 
Tekst van folder 
Tech & Play Kids Festival 
Op woensdag 28 december a.s. organiseert de Bibliotheek Eindhoven ter ere van het 100 jarig 
jubileum, een Tech & Play Kids Festival. 
Wat kan je allemaal doen? 

 maak je eigen robot 

 printen in 3D 

 bouw de stad van de toekomst 

 mega CoderDojo 

 vliegen met een drone 

 kom high tech sporten 

 en héél véél meer.  
Leef je uit en ontdek wat de toekomst voor jou in petto heeft. 
 
Praktisch 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-tech-play-kids-festival-28419848532


Woensdag 28 december van 11.00 – 17.00 uur in het 
Beursgebouw Eindhoven, Lardinoisstraat 8. 
Voor kinderen van 2-14 jaar. Ook de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zullen zich niet vervelen. 
Ter ere van het jubileumjaar kost de entree slechts 100 cent (€ 1,00) contant te voldoen bij de 
entree. 
Meld je aan om zeker te zijn van een plek: techplaykidsfestival.eventbrite.nl 
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