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Als eerste natuurlijk voor alle ouders, verzorgers en andere
betrokkenen bij onze school nog de allerbeste wensen voor 2017.
Belangrijke data



Dinsdag 17 januari: 20.00-21.30 MR vergadering locatie Vitruviusweg
Vrijdag 20 januari: roostervrije dag groep 1-2; alle kleuters vrij.

Activiteiten
Terugblik op Kerst 2016
Beste ouders, verzorgers,
Kerst was een waanzinnig groot succes.
Dankzij de inzet van alle kinderen, ouders en de school hebben we een bedrag van 1099.22 euro
kunnen doneren aan het ouderenfonds.
Foto’s kunt u vinden op de app.
Groet,
De kerstcommissie

En dit bericht ontvingen we tijdens de kerstvakantie in de mailbox:
Beste kinderen en ouders, verzorgers van de Korenaar,
Bedankt voor de mooie actie van de school voor het Ouderenfonds, einde
van deze dag verschijnt er een berichtje op onze facebookpagina met het
filmpje van Studio 040.

Onze dank gaat natuurlijk vooral uit naar de kinderen die in actie gekomen zijn, we hopen dat dit
andere scholen zal inspireren. Alvast de beste wensen voor 2017!
Welgemeende groet,
Wander van der Kolk
Nationaal Ouderenfonds

Spelinloop in groep 1-2
Op beide locaties is er wekelijks een spelinloop.
We vinden het heel fijn dat veel ouders, verzorgers gebruik maken van deze spelinloop.
We signaleren wel dat er regelmatig jongere baby/peuter broertjes of zusjes meekomen naar de
spelinloop. We begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is om voor hen opvang te regelen maar
laten u bij deze weten dat dit niet de bedoeling is.
We rekenen op uw medewerking en begrip.

Waar zijn wij als school mee bezig
Van de Ouderraad
De leden van de ouderraad stellen zich graag aan u voor.
In dit Korenaarbulletin stellen de ouders van de locatie Vitruviusweg zich voor.
In het Korenaarbulletin van volgende week de ouders van locatie Elegaststraat.
Op de foto staan de dames van de OR van de Vitruviusweg voor dit schooljaar.
Wij hebben er heel veel zin in om dit schooljaar voor de kinderen weer erg gezellig en feestelijk te
maken.
De eerste twee evenementen, het Sinterklaas- en Kerstfeest, zijn al met goed gevolg verzorgd.
Er zijn ook af en toe ouders nodig die mee kunnen helpen bij diverse activiteiten. Dus als je dat
leuk vindt, kun je je aanmelden.

Bovenste rij: Yolanda Sjouke, Angela van den Elsen.
Onderste rij: Nienke Derkx, Liesbeth Colsen, Derya Sahin, Eva Gutierrez Yanez, Femke Maas.
Niet op de foto: Wendy van de Ven, Monique Peters.

Spilnieuws; Voorleeshalfuurtje
In november 2016 zijn we gestart met een voorleeshalfuurtje. Dit voorleeshalfuurtje gaat in 2017
wekelijks plaats vinden. Een aantal vrijwilligers heeft zich opgegeven om te gaan voorlezen.
Op donderdag 19 januari verzorgt Anke Ansems van de bibliotheek Eindhoven een
‘voorleesworkshop’ voor deze vrijwilligers.
Na 19 januari ontvangt u in het Korenaarbulletin meer
informatie . We starten weer op 24 januari met
voorlezen. Het voorleeshalfuurtje gaat in ieder geval
plaatsvinden op dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur
op locatie Elegaststraat.
Tevens zijn we een mooie flyer aan het maken.
Het voorleeshalfuurtje is een gezamenlijk initiatief van
Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt: basisschool de
Korenaar en kinderopvang Dikkie&Dik, bureau
Cement, Bibliotheek Eindhoven en SWJ.

Externe activiteiten / informatie

Beste Allemaal,
Graag nodigen wij (Stichting Wijkbelang Jagershoef SWJ) jullie uit voor onze Nieuwjaarsreceptie
op woensdag 18 januari a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in het VTA Jagershoef, Lohengrinlaan 1.
Doorgeven wie of hoeveel er komen is niet nodig. Wij hopen op een grote opkomst.
Met vriendelijke groet,
Bestuur SWJ

