Nr. 15 maandag 11 december 2017

Belangrijke data




Dinsdag 12 december: stakingsdag in het basisonderwijs, de school is deze dag
gesloten
Vrijdag 15 december: vrije dag voor de groepen 1-2
Zaterdag 16 december: The Koren Knights doen mee aan Lego Legue wedstrijd. Zie
voor meer informatie het bericht in dit Korenaarbulletin

Belangrijke data en tijden in week 51
Zie voor meer informatie het bericht in Korenaarbulletin 14
Woensdag 20 december: Kerstbuffet Elegaststraat: aanvang 17.30 uur tot en met 18.45 uur
Kerstbuffet Vitruviusweg: aanvang 18.00 uur tot en met 19.15 uur
Donderdag 21 december: Continurooster tot 14.00 uur

Activiteiten
Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 9 januari 2018 van 15.00-15.30 uur.
Noteer alvast in uw agenda:
2017:
12 december gaat het
voorleeshalfuurtje NIET DOOR i.v.m. de
landelijke stakingsdag in het basisonderwijs

2018:

9 januari
23 januari
06 februari
20 februari

Waar zijn wij als school mee bezig
Landelijke georganiseerde staking basisonderwijs
Op dinsdag 12 december zal de Korenaar gesloten zijn in verband met de landelijke
stakingsdag basisonderwijs. Informatie hierover heeft u in voorgaande Korenaarbulletins en
woensdag 6 december jl. via email reeds ontvangen.

Aanstaande zaterdag 16 december is het zover. Ons Korenaar team “The Koren Knights”
gaat de strijd aan met andere team uit Eindhoven en de verre omgeving. Ze hebben weken
lang getraind om de robot te leren besturen (programmeren). Het wordt een spannende
strijd, maar ook vooral een erg leuke dag. Daarnaast hebben we samen naar een oplossing
gezocht voor het drinkwater tekort in de wereld. De wedstrijd bestaat uit 3 presentaties, een
vraaggesprek over het team en 3 robotwedstrijden.
De wedstrijd is bij Fontys op de Rachelmolen in gebouw S1.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.
Dus kom gerust kijken en ervaar het plezier van het samenwerken.
Programma
10:15 Technische jureringen - ruimte 1.22 - Tech B
10:30 Project jureringen - lokaal 1.18 - Proj B 4737
10:45 Core Values jureringen (Kernwaarden) - ruimte 1.11 - CV B
11:51 Robotwedstrijd Blok 2 Tafel 4
13:57 Robotwedstrijd Blok 3 Tafel 2
15:05 Robotwedstrijd Blok 4 Tafel 1

Enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet
Enkele weken geleden kregen we een mail binnen van “Service Eindhoven doet”.
Je kon vrijwilligers opgeven die uitzonderlijke dingen doen binnen de school, maar ook
binnen de wijk.
Wij hebben 2 vrijwilligers opgegeven die al jarenlang activiteiten doen voor de school, maar
ook activiteiten binnen de wijk Jagershoef.
Dit zijn Jan van der Heijden en Tineke Tilborghs.
Een week later kregen we te horen dat beiden een plaatsje kregen op de “Wall of Fame”.
Alle vrijwilligers van Eindhoven die opgegeven werden kregen een plaats op deze Wall.
Deze Wall of Fame heeft ook gestaan in het blad “Groot Eindhoven”.
Weer enige dagen daarna kregen we te horen dat er uit al deze vrijwilligers 10 werden
geselecteerd omdat zij toch wel opvallende dingen doen. Jan.van der Heijden zat ook bij
deze 10.
Op donderdagavond 7 december gingen Berdi en John naar de feestelijke avond voor alle
vrijwilligers. Hier werden enkele vrijwilligersorganisaties beloond met een waarderingsprijs.

Ook werd er een tentoonstelling geopend met foto’s en teksten van de 10 geselecteerde
vrijwilligers.
Waarom Jan van der Heijden geselecteerd is en wat dan zo uitzonderlijk is, leest u
hieronder:

Spilcentrum Jagershoef / Prinsejagt
Speelinloop
Binnen onze SPIL verzorgd Dikkie & Dik de speelinloop. De speelinloop is
een ontmoetingsplek voor ouders met kinderen van 0 tot 2,3 jaar die (nog)
geen gebruik maken van kinderopvang. Tijdens de Speelinloop bieden wij een
uitdagend programma waarin de kinderen kennismaken met een gevarieerd spelaanbod en
de eerste sociale vaardigheden worden gestimuleerd in het contact met leeftijdsgenootjes. U
als ouder wordt hierin betrokken en maakt deel uit van het programma. Daarnaast kunt u
ervaringen delen met andere ouders. Ook kunt u advies inwinnen bij de wijkverpleegkundige
van het consultatiebureau die met een vaste frequentie van 6 tot 8 weken een bezoek brengt
aan onze speelinloop. De speelinloop is geopend tijdens schoolweken van 8.45u tot 10.15u.
Aanwezigheid bij de speelinloop is kosteloos en wordt op twee locaties aangeboden binnen
ons SPILcentrum:
Inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt:


Jagershoef, Elegaststraat 1: woensdag



Prinsejagt, Gerretsonlaan 1b: dinsdag

Voor meer informatie kunt u mailen naar sam@dikkie-en-dik.nl, assistent leidinggevende
Inclusief SPILcentrum Jagershoef/Prinsejagt

Externen

