
 
 

 

Nr. 18    maandag 6 februari 2017      

Belangrijke data  

 

 Maandag 6 februari: Vergadering ouderraad, locatie Vitruviusweg  

 Vrijdag 10 februari: Studiedag voor het team, alle kinderen vrij 

 

Activiteiten 

Carnaval 2017 
Alaaf!!!  
Bijna is het dan zover! 
De (mini-)prins en (mini-)prinses krijgen 
binnenkort de sleutel van de school en zijn dan 
officieel de baas van De Korenaar!  
Op vrijdag 24 februari zullen de prinsen en onze 
prinsessen een spetterend feest vieren en mede 
organiseren! 
Let op: spuitbussen, confetti en wapens horen er 
op deze gezellige dag niet bij en mogen niet op 
de Korenaar aanwezig zijn.  
De kinderen krijgen wat lekkers en limonade. 
Vergeet geen lunch mee te geven want van al dat 
hossen krijgt iedereen flinke honger. 
We vieren het feest in de gymzaal, dus ook de gymschoenen zijn belangrijk om mee te 
nemen. Uiteraard bedenken de prins en prinses nog een ludieke actie op woensdag en 
donderdag.  
Wat dat gaat zijn, is nu nog niet bekend. 
Werkgroep Carnaval  
 

 
 
Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje Spilcentrum 
Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat. Ben jij er ook bij?  

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.bing.com/images/search?q=voorlezen+plaatje&view=detailv2&&id=25D79D77B24224731BD85F087969E56ECCB0F087&selectedIndex=2&ccid=Guyf2bJm&simid=608045895757989789&thid=OIP.M1aec9fd9b2667e73740247dfe81ed2ab


 
Herhaald bericht: Kosteloos materiaal gevraagd 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Dinsdag 14 februari aanstaande wordt er op school een creamiddag georganiseerd.   
Hiervoor zijn wij opzoek naar de volgende materialen: 
- lege plastic (wasmiddel) flessen. 
- bierdopjes. 
- verschillende soorten touw 
- plastic dopjes 
- spijkers 
- kurken 
- knopen 
- stukjes stof 
 
Help u ons mee?   
Alvast hartelijk dank, 
Team de Korenaar  
 

Pokemonkaarten NEP OF ECHT?  
Pokemonkaarten zijn leuk en mooi en je kunt ze ook ruilen 
met andere kinderen. 
Graag willen we u laten weten dat het meenemen naar school 
en het ruilen van Pokemonkaarten op eigen risico is. 
Er is namelijk een groot verschil in Pokemonkaarten wat veel 
mensen niet weten. 
Omdat Pokemon Go (het digitale pokemonzoekspel) enorm 
populair is, zijn ook de Pokemonkaarten steeds populairder 
geworden. 
Zo populair dat veel van deze kaarten in China nagemaakt 
worden en dat deze kaarten gekocht kunnen worden via 
Alibaba Express. 
Je koopt daar dan 50 tot 60 mooie, glimmende kaarten voor 
10 euro. Niets mis mee, maar ze zijn wel nep en hebben voor 
verzamelaars geen waarde. 
Dit in tegenstelling tot de echte kaarten die je hier in de winkel koopt (een zakje met 10 
kaarten voor 4,95 euro). Deze zijn echt en de waarde van de betere kaarten varieert heel 
sterk van 1 euro tot 20 euro per kaart. 
Verschillen zijn voor een leek nauwelijks te zien. 
Wees dus voorzichtig als uw kind veel echte Pokemonkaarten heeft. 

 
Opa en oma middagen  

Zoals u op de jaarkalender kunt zien staan de opa en oma middagen 
voor dit schooljaar ingepland in februari en maart.  
Op deze middagen ontvangen we ieder jaar veel betrokken en 
belangstellende opa’s en oma’s. Het zijn altijd gezellige en drukke 
middagen waar zowel de kinderen van onze school als hun 
grootouders naar uitkijken en van genieten.  
Alle opa’s en oma’s ontvangen we in de hal van onze school met 
een kopje koffie/thee en wat lekkers. Juf Berdi heet u welkom en 

verzorgt een korte presentatie over het onderwijs op De Korenaar. Ieder jaar gaat deze 
presentatie over een ander onderwerp. Aansluitend is er tijd om de groepen van de 
kleinkinderen te bezoeken. Op dinsdag  7 (Elegaststraat) of 14 (Vitruviusweg) februari 
brengt uw oudste kind een uitnodiging voor de opa en oma middagen mee naar huis. 
Tevens worden deze uitnodigingen op de schoolapp en de website geplaatst.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kinderlines.nl/assets/images/Kleurpl.oma-kleinkind.01.Ind.gif&imgrefurl=http://www.kinderlines.nl/html/kleurplaten_cartoons-3.html&docid=iyl1v9ZulwC--M&tbnid=aKlEBmsxyVqPxM:&w=200&h=209&ei=8f3-VKyvCIvias6GgIgC&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaqL2X9vPRAhUCMBoKHVVLDjoQjRwIBw&url=http://www.pokemonspel.nl/pokemon-kaarten/&psig=AFQjCNEe30-sPzpxEjiHA2B7Vu8RDpTnLw&ust=1486211145995373


 
 
Planning opa en oma middagen: 
Elegaststraat   
Dinsdag 21 februari 13.15-14.30 uur  opa’s en oma’s groepen 1 t/m 6  
Maandag 3 juli 13.00- ong. 14.30 uur  opa’s en oma’s groepen 8 
 
Vitruviusweg  
Donderdag 9 maart 13.15-14.30 uur  opa’s en oma’s A t/m G 
Maandag 13 maart  13.15-14.30 uur  opa’s en oma’s H t/m N  
Donderdag 16 maart  13.15-14.30 uur  opa’s en oma’s O t/m Z  
 
Wij hopen weer veel opa’s en oma’s te mogen begroeten.  
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 

Rots en waterdiploma  
En wéér is er een groep leerlingen geslaagd voor het rots- en waterdiploma!! Zij hebben 
10 weken gewerkt aan grenzen stellen, voor jezelf opkomen en eigen keuzes maken. En 
natuurlijk hebben ze in de laatste training vol overgave allemaal een plankje doorgeslagen 
waarop een mooi doel geschreven staat. Van harte gefeliciteerd Naomi, Luna, Dorus, 
Cyriel, Demi, Stephen, Chelsy en Marco. Knap gedaan. Juf Wilma ( rots- en watertrainer)  

 

Schooladviezen 2017 groepen 8 
De leerlingen van onze groepen 8 hebben eind januari hun schooladvies gekregen.  
Wij kijken bij het geven van een schooladvies naar veel verschillende onderdelen van het 
leerproces. 
Belangrijke zaken bij de bepaling van een schooladvies zijn: de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem Cito van groep 5 t/m 8, intelligentietesten NIO, schoolvragenlijst, 
werkhouding, gedrag en huiswerkattitude. 
De adviescommissie van onze school geeft een advies naar welk niveau van voortgezet 
onderwijs de leerling kan. We geven dus geen advies voor een specifieke school. 
Uiteindelijk beslist de aannamecommissie van een school voor voortgezet onderwijs of 
een leerling wordt aangenomen of afgewezen. 



Groep 8 bestaat dit schooljaar uit 54 leerlingen.  
De volgende adviezen zijn gegeven: 
 

Praktijkonderwijs 2 leerlingen => 3,7% 
VMBO-B  9 leerlingen => 16,7% 
VMBO-K  9 leerlingen => 16,7% 
VMBO-T  10 leerlingen => 18,5% 
VMBO-T/HAVO 10 leerlingen => 18,5% 
HAVO   2 leerlingen => 3,7% 
HAVO/VWO  4 leerlingen => 7,4% 
VWO   8 leerlingen => 14,8% 
Totaal    54 leerlingen => 100% 
 
Dit schooljaar gaan er dus 20 leerlingen (37%) een beroepsgerichte opleiding 

(praktijkonderwijs, VMBO-B en VMBO-K) volgen.  

Er gaan 34 leerlingen (63%) een theoretisch gerichte opleiding (VMBO-T, HAVO en VWO) 
volgen. 
Opvallend is dit schooljaar het aantal VWO adviezen (8x 14,8%). In voorgaande jaren lag 
dit veelal tussen de 5 en 10%. 
We zijn trots op onze leerlingen en we willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt 
aan het behalen van deze mooie resultaten.  

 
Nieuwbouw 
Achter de schermen zijn er allerlei activiteiten ten behoeve van ons nieuwe gebouw aan 
de Gerretsonlaan. We merken dat een aantal ouders vragen heeft zoals; wanneer start de 
bouw, wanneer is de school klaar, hoe zit het met parkeren, hoe ziet het gebouw eruit, 
hoeveel groepen heeft de school straks, hoe wordt het met de groepsverdeling geregeld  
enz. enz.  
Om u een indruk te geven van de huidige stand van zaken een globale opsomming van  
activiteiten die plaatsvinden/hebben gevonden. 

 Er is donderdag 19 januari een 
bijeenkomst geweest met het team 
waarbij de architect aanwezig was. 
Hij heeft een presentatie gegeven 
waarbij in 3D foto’s de binnenkant 
van het gebouw en een impressie 
van de gekozen kleuren te zien 
waren. Tevens zijn op een 
Moodboard de materialen en 
kleuren te zien die toegepast gaan 
worden in de nieuwe school 

 De gemeente Eindhoven is druk 
bezig met het inrichtingsplan. 
Hierover zijn ook contacten geweest 
met een aantal buurtbewoners uit de wijk en met de school  

 De technische tekeningen zijn vastgesteld 

 In februari is de bestemmingsplanaanvraag behandeld in de raad 
Een belangrijk onderdeel van de planning is de sloop van het oude schoolgebouw dat op 
de kavel van onze nieuwe school staat Een datum is nog niet bekend.  
Zodra wij weten wanneer de bouw werkelijk gaat starten gaan wij een informatiemiddag 
en –avond plannen voor u als ouders, verzorgers. We kunnen dan ook inschatten 
wanneer het nieuwe schoolgebouw opgeleverd wordt. Tijdens de informatiebijeenkomst 
zullen wij u informeren over het ontwerp van het gebouw, de verkeersafwikkeling rondom 
het gebouw en hoe wij samen één school zullen zijn na de verhuizing. 


