
 
 

 
 

 
Nr. 16   maandag 18 december 2017   
 
In verband met de Kerstvakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op maandag 15 januari 
2018 

Belangrijke data  

 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  

Kerstbuffet kinderen vindt plaats in de groepen 
Kerstbuffet voor ouders/verzorgers in de hal op beide locaties 

 Donderdag 21 december: Continurooster tot 14.00 uur 

 Vrijdag 22 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018: Kerstvakantie 
 

 Maandag 8 januari: 8.30- ong. 9.00 Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle ouders, 
verzorgers. Gezellig om elkaar te ontmoeten en met de beste wensen voor elkaar het 
nieuwe jaar te starten. Er staat een kopje koffie/thee met wat lekkers klaar in de hal 
op beide locaties. Natuurlijk zijn uw jongere kind(eren) ook welkom.  

 

 
Activiteiten 
 
Kerstviering 20 en 21 december                                 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
Deze week staat in teken van de kerstviering op onze school. 
Naast vele activiteiten in de groep, nodigen we u van harte uit op 
woensdagavond om in de hal van de school, onder het genot van 
een hapje en een drankje,  in kerstsferen te komen.   
 
Woensdagavond 20 december  
Voor de leerlingen is er een kerstbuffet in de klas en voor de 
ouders een hapje en een drankje in de hal van de school. Van uw 
kind ontvangt u deze week een brief voor een bijdrage bij het 
ouderbuffet. Voor het buffet in de klas hangt een inschrijflijst in de 
groep van uw kind.  
De tijden zijn aangepast voor ouders van leerlingen op beide 
locaties. Zodoende hebben ze de gelegenheid om op beide 
locaties aanwezig te zijn.  
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)  
In de ochtend is er een gezamenlijke viering met een musical voor en door onze leerlingen in 
‘de Hoeksteen’.  
Aansluitend volgt in de groepen een eigen invulling van het kerstfeest en aan de 
Elegaststraat het jaarlijkse ‘Kerstwensjesproject. 

 



 
 

Theater vuurwerk 
Afgelopen vrijdag hebben alle groepen 7 een interactieve toneelvoorstelling gevolgd. 
Het thema was preventie vuurwerk. 
Hieronder enkele teksten en foto’s van deze activiteit.   
 

  

 
 
De vuurwerkshow 
We hebben geleerd dat we veilig met vuurwerk moeten omgaan op een leuke manier. 
Er waren 3 teams, team 1 team 2 en team 3. 
Team 1 heeft wel gewonnen maar het gaat natuurlijk om de veiligheid. 
Eerst kregen we een toneelstukje en moesten we de fouten eruit halen. 
Toen kregen we verschillende soorten vuurwerk te horen. 
We moesten raden wat voor soort vuurwerk het was. 
Je kon ook punten verdienen als je het goed had dan kreeg je sterretjes vuurwerk. 
We moesten naar de Elegaststraat toe lopen maar dat was het wel waard. 
We moesten raden of het verhaaltje -Hoe vuurwerk is ontstaan.- waar was. 
Er moesten 3 kinderen met tape om hun handen hun veters strikken zodat ze hun handen 
niet konden gebruiken. Wie als eerste was kreeg drie punten erbij, de tweede twee punten 
en de laatste kreeg een punt erbij. Dat deden ze om te laten zien wat vuurwerk allemaal kan 
doen met iemand. 
De antwoorden van de vragen moest je op een whiteboard schrijven met een speciale stift. 
Het was heel grappig en leuk maar vooral leerzaam. 
Van Veronique en Kayleigh V7b 

 
De vuurwerkshow 
Het was een leuke ervaring met  de vuurwerkshow.   
Je leert er verstandig met vuurwerk om gaan door een leuke quiz.   
Het is, als je er over nadenkt,  veiliger en het is veel verstandiger als je het veilig doet.   
Met een leuke knal gaan we het nieuwe jaar in. Een leuke start maar doe het wel verstandig! 
GROETJES RICHELLE & LISA-MARIE E7 

 
Vuurwerk les op 15 december   
De show duurde 45 minuten tot een 1 uur. Het was een Quiz over het gebruik van vuurwerk 
(van wat je wel en niet moet doen). Dus ook illegaal vuurwerk. Het gebeurde in kleinen 
toneelstukjes en daarvan moesten we vragen beantwoorden. 
We moesten in 3 groepen gaan zitten. Je kon de stokjes van sterretjes je winnen wie de 
meeste stokjes had die had gewonnen. Je kon ook + en - - punten krijgen, je kreeg – punten 
als je door elkaar heen praat en + punten als je goed samenwerkt en elkaar helpt. We 
moesten met de zelfde tweetallen heen en terug lopen.  We kregen ook op het eind 



 
 

knettersnoep en dat ging niet heel goed de meester zei dat we het pas bij spelletjes of als we 
uit waren. Maar we waren het terrein nog niet af of er waren al een paar zakjes open. Toen 
zei de meester dat we het snoep op de terug weg mochten eten. De meeste kinderen 
vonden het wel leuk.    
Groetjes groep V7a  
 

 
Schaaktoornooi  
Zondag 10 december is op basisschool De Wentelwiek in Nuenen de 3e ronde om de 
Eindhovencup gespeeld. Er waren op deze 1e sneeuwdag zo'n 70 kinderen op af gekomen. 
Weer een geweldige opkomst. De kinderen vermaakten zich  uitstekend met de activiteiten 
zoals, het grote schaakbord, het Estafetteschaak,het sneeuwballen gooien en het 
schaaktoernooi zelf.  
 
Van onze school deden dit keer 2 kinderen mee. Beiden voor de eerste keer. 
Stanley Yip speelde mee in groep E. Hij heeft goed gespeeld in deze sterke groep, 
en eindigde op  plaats 4.Goed gespeeld Stanley. 
Thomas Bierens speelde in groep en speelde ook heel goed. 
En werd uiteindelijk 2e in zijn groep. En ging met een mooie beker naar huis. 
Gefeliciteerd Thomas. 
 
Aan het eind van de dag kreeg iedere de. 
deelnemer een mooi prijsje. 
Het was weer een geslaagde dag.  
Meneer Mario Adriaans. 
 

 
The Koren Knights 
Zaterdag 14 december jl. was het na maanden van voorbereiding dan eindelijk zover. De 
dag van presentaties en wedstrijden First Lego League in gebouw R5 van Fontys 
Hogescholen  
Fantastisch om te zien hoe The Koren Knights als team deze dag aanwezig waren. Het 
plezier dat zij als team uitstralen is werkelijk geweldig. Als team hebben zij gesprekken 
gevoerd met de jury over hoe ze te werk zijn gegaan, nagedacht hebben over het 
drinkwaterprobleem in de wereld, hoe de samenwerking is verlopen, oplossingen hebben 
bedacht, zich hebben voorbereid etc. etc. 
Daarna was het tijd voor de wedstrijden. In een heuse ‘wedstrijdarena’ met jury en 
presentatoren moest de robot in 2,5 minuten een aantal missies uitvoeren. En dat is precieze 
werk. Ik kan niet anders zeggen dan dat het ongelooflijk spannend was. De robot van The 
Koren Knights heeft een aantal missies met succes volbracht.  
De kinderen hebben nu al weer zin in de volgende Lego League wedstrijd.  
Ook zin om mee te doen? In mei 2018 zal meneer Carstian een oproep plaatsen in het 
Korenaabulletin.  
Alle ouder(s) van The Koren Knights en meneer Carstian bedankt voor het begeleiden van 
het team de afgelopen maanden. Daarbij een speciaal bedankje aan de vader van Bram die 
als teamcaptain voor een fantastische planning en begeleiding heeft gezorgd. 
 



 
 

 
 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag 9 januari 2018  van 15.00-15.30 uur is het eerste 
voorleeshalfuurtje van het nieuwe jaar.  

 
VANAF JANUARI 2018 IS ER WEER IEDERE DINSDAGMIDDAG VAN 15.00-15.30 UUR 

EEN VOORLEESHALFUURTJE. 
 
 
 



 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Even voorstellen 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik ben Elleke Besselink, 35 jaar, woonachtend in Son en Breugel 
samen met mijn partner en onze twee kindjes Ties van 2 en 
Lindy van 6 maanden.  
 
Ik start in januari in groep E7 als vervanger van juf Sandra. 
Afgelopen week ben ik al in de groep aanwezig geweest zodat ik 
na de kerstvakantie fijn kan starten. 
Ondertussen werk ik al 12 jaar in het onderwijs en heb ik veel 
bovenbouw ervaring. 
 
Ik heb er erg veel zin in en sta te popelen om te beginnen. 
 
Met vriendelijke groet, Elleke Besselink 

 

 

Muziekgebouw Eindhoven  
Pannenkoekfestival 
Het is weer bijna tijd voor het leukste kinderfestival van het jaar, het  Pannenkoekfestival! 
Een compleet programma voor de kleinsten (vanaf 2 jaar) met dans, muziek, film, theater én 
een lekkere pannenkoek. Wanneer? Woensdag 27 december 14.15 uur. Voor meer 
informatie zie de website van het Muziekgebouw.  
 
 
 
 

Het team van de Korenaar wenst alle kinderen en hun ouder(s), verzorger(s)  
hele fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018. 

 

 
 

Tot maandag 8 januari 2018 


