
 
 

 

Nr. 1   maandag 12  september      
 

Belangrijke data  
 Woensdag 7 september: Start Thema 1 Leefstijl: De groep dat zijn wij  

 Maandag 12 september: studiedag voor alle leerkrachten, alle kinderen vrij  

 Dinsdag 13 september: Informatieavond voor groep E8a en E8b  

 Dinsdag 13 september: MR vergadering, locatie nog niet bekend   

 Donderdag 15 september: Informatieavond voor groep E1-2 / E3 / E4-5 / E6  

 Donderdag 15  september: Informatieavond voor groep V5, V6a en V6b,  V7a en V7b 

 Dinsdag 20 september: V5, V6a en V6b,  V7a en V7b 

 Donderdag 22 september: V1-2a, V1-2b, V1-2c en V3a, V3b en V4 en V4/5 

 Vrijdag 23 september: roostervrije dag voor groep 1-2, alle kleuters vrij  
 
Een uitnodiging met meer informatie over deze avonden heeft u via e-mail reeds ontvangen en 
staat op de app van onze school. De planning van deze avonden vindt u nogmaals hieronder. 
 
 

Activiteiten 

Planning van de Informatie avonden 
 
Elegaststraat 
Dinsdag 13 september: 18.30-19.30 groep E8a en E8b  
(Geen algemene informatie in de hal van de school, Berdi aanwezig bij MR vergadering)  
 
Donderdag 15 september  
19.00-19.30 Info in hal (door Berdi) E1-2 en E3 
19.30-19.45 koffie/thee in hal 
19.45-20.30 informatie door leerkrachten in groep E1-2 en E3 
 
Groep E4/5 en E6 
19.00-19.45 informatie door leerkrachten in groep E4/5 en E6 
19.45-20.00 koffie/thee in hal  
20.00-20.30 Info in hal (door Berdi) E4/5 en E6 
 
Vitruviusweg 
Dinsdag 20 september: V5, V6a en V6b,  V7a en V7b 
19.00-19.30 Info in hal (door Berdi) V5, V6a en V6b 
19.30-19.45 koffie/thee in hal/zon lokaal 
19.45-20.30 informatie door leerkrachten in groep V5, V6a en V6b  
 
19.00-19.45 informatie door leerkrachten in groep V7a en V7b 
19.45-20.00 koffie/thee in hal/zon lokaal   
20.00-20.30 Info in hal (door Berdi) groep V7a en V7b 
 
Donderdag 22 september V1-2a, V1-2b, V1-2c en V3a, V3b en V4 en V4/5 
19.00-19.30 Info in hal (door Berdi) groep V1-2a, V1-2b, V1-2c  
19.30-19.45 koffie/thee in hal/zon lokaal 
19.45-20.30 informatie door leerkrachten in groep V1-2a, V1-2b, V1-2c  
 



19.00-19.45 informatie door leerkrachten in groep V3a, V3b en V4 en V4/5    
19.45-20.00 koffie/thee in hal/zon lokaal   
 
 

OPROEP, wie kan ons helpen 
We zijn op zoek naar een paar extra Trip-Trap stoelen van het merk Stokke die er 

nog netjes en representatief uitzien.  

Mogelijk heeft u nog een of meerdere stoelen over die wij van u over kunnen 

nemen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geertje Wijn of Berdi de Jonge  

 

 

 
Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Jaarkalender 
Op donderdag 8 en vrijdag 9 september hebben alle oudste kinderen van onze school de 
jaarkalender mee naar huis gekregen. Op deze jaarkalender vindt u de planning van het schooljaar 
2016-2017. Heel gemakkelijk voor u als ouder.  
Een paar data zijn gewijzigd ten opzichte van een eerder overzicht dat u aantal maanden geleden 
heeft ontvangen. De data op de jaarkalender zijn de juiste.  
Tevens houden wij u op de hoogte over de planning van het schooljaar en allerlei activiteiten in het 
Korenaarbulletin, op de app en binnenkort de vernieuwde website van onze school.  
 

Mag ik mij even voorstellen 
Administratief medewerkster 
Mijn naam is Marja van Kempen. Ik ben getrouwd met Henk en woon in Sint-

Oedenrode. Samen hebben wij twee zonen en inmiddels ook twee kleindochtertjes, 

Saar en Nina. 

Op 1 augustus 2016 ben ik gestart als administratief medewerkster op basisschool 

De Korenaar voor 2 dagdelen per week. Daarnaast werk ik ook als administratief 

medewerkster bij basisschool De Tweelingen. Met veel plezier werk ik op beide 

scholen. Het is een leuke en afwisselende baan, waarbij geen dag hetzelfde is. 

Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen en zwemmen. Ook geniet ik van het oppassen op 

mijn kleindochters. 

Op maandagochtend en donderdagmiddag ben ik werkzaam op basisschool De Korenaar. Mocht u 

wat willen vragen over de administratie, loopt u dan gerust even binnen. 

 

LIO Stagiaire groep E8a 
Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Juanita Robbemont en ik ben 
22 jaar oud. Ik woon in Eindhoven en ik ben gek op reizen en avontuur.  
Ik ben de stagiaire van groep E8a voor komend schooljaar. Tevens gaat dit 
mijn laatste jaar als student worden, ik zit namelijk in mijn afstudeerjaar.  
In de vorige jaren heb ik verschillende groepen 4/5 en de kleuters les mogen 
geven. Ik zie groep 8 daarom ook als een leuke, welkome uitdaging om mij 
voor te bereiden op het echte leraarschap.  
 
Ik vind het erg belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit bij de belevingswereld van het 
kind. Dit is ook de reden dat ik voor De Korenaar en inclusief onderwijs heb gekozen. Verder wil ik 
een band opbouwen met de kinderen, gebaseerd op vertrouwen en respect. 
 



Mocht u nog vragen hebben, voel u dan vrij om even binnen te komen bij groep 8a! Ik ben in de 
groep op maandag en dinsdag.  
Tot snel!  
Juanita Robbemont 
 

 

Externe activiteiten / informatie 
 

Aanmelden voor Eerste Communie 2017  
De informatieavonden over de Eerste Communie van 2017 hebben we al voor de zomervakantie 
gehouden. Heeft u deze gemist? U kunt uw kind (groep 4 of hoger) alsnog aanmelden via 
eerstecommunie@petrus-ehv.nl. De aanmelding moet uiterlijk 15 september bij ons binnen zijn.  
  
Werkgroep Eerste Communie, parochie St. Petrus’ Stoel 
 

Activiteiten TU/e junior en Kinderuniversiteit Tilburg  
Voor meer informatie over dit aantrekkelijke en uitdagende aanbod en/of aanmelden voor de 
nieuwsbrief verwijzen wij u naar de website van beide organisaties. 
 
www.tue.nl/junior 
 
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/kinderuniversiteit 
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