
 
 

 

Nr. 20    maandag 20 februari 2017      
 
In verband met de voorjaarsvakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin op maandag 13 
maart 2017  

Belangrijke data  

 

 Dinsdag 21 februari: 13.15-14.30 uur Opa en oma middag Elegaststraat  

 Vrijdag 24 februari: Carnaval op school. School om 14.00 uur uit 

 Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart: Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij  

 Maandag 6 maart: Na een fijne voorjaarsvakantie weer naar school.  

Noteer alvast in uw agenda  

 Dinsdag 14 maart: 8.45-10.00 uur koffieochtend thema ‘Internet en sociale media’ 

locatie Elegaststraat. Alle ouders van onze school van zowel locatie Vitruviusweg 

als locatie Elegaststraat zijn van harte uitgenodigd voor deze koffieochtend.  

 

Activiteiten 

 

Gevonden voorwerpen Elegaststraat en Vitruviusweg 
Op dinsdag  21 en woensdag 22 februari liggen in de hal op beide locaties de gevonden 

voorwerpen. Het is weer een bonte verzameling van jassen, mutsen, gymschoenen, sokken, 

broodtrommels, rugzakken enz. enz.  

Alle spullen die donderdagmorgen 23 februari niet zijn opgehaald worden door ons opgeruimd.  

De voorleeswedstrijd 2017 
Ook dit jaar was er weer een voorleeswedstrijd. Zoals je weet begint het met de voorrondes in de 
klassen van groep 7 en 8. Daarna is er een schoolfinale en de winnaar daarvan gaat naar de witte 
dame in de stad. Daar kwamen dit jaar 4 scholen (onder andere onze school) naar toe.  
Je gaat er heen met de fiets en ook weer op de fiets terug. In het begin mocht elke school zijn 
spandoek laten zien en zijn yell laten horen. Er werd uitbundig geschreeuwd.  
In de witte dame mag elke deelnemer die gewonnen heeft op de eigen school een stukje voorlezen 
uit een zelfgekozen boek.  Doormiddel van een dobbelsteen werd bepaald in welke volgorde ze 
zouden lezen. De voorleeskampioen van onze school, Marieke mocht als derde. Er werd erg goed 
voorgelezen door alle deelnemers. Daarna trok de jury zich terug.  
Toen was er natuurlijk ook tijd voor wat drinken en een koekje. En dan is er een quiz voor de 
meesters of juffen.  
Uiteindelijk wordt de winnaar bekend gemaakt. Helaas heeft dit jaar een deelnemer van een 
andere school gewonnen. Dus volgend jaar beter! Ondanks dat onze school niet heeft gewonnen 
heeft groep 8b wel een mooie dag in de Witte Dame gehad en zijn we er trots op dat onze school 
vertegenwoordigd was bij deze slotfinale voor Eindhoven in de Witte Dame.  
Zoals ik al beschreef waren er 4 deelnemers, onder andere onze enige echte Marieke die de 
Korenaar vertegenwoordigde.  
De uiteindelijke winnares las voor uit het boek: ‘BOY7’. Ze had een mooi stukje uit het boek: 
‘BOY7’ uitgezocht. De  winnares had een langzame en duidelijke stem. Ze bleef heel rustig en zij 
zal het vast goed doen om onze regio te vertegenwoordigen. Dit jaar was de concurrentie groot en 
alle vier de deelnemers waren heel goed. Natuurlijk wil je dat je eigen school wint, en ook al was 
niet iedereen er mee eens. De jury vond haar beter dan de rest en misschien is dat ook wel 



terecht. Onze school heeft het ver geschopt maar net niet ver genoeg. Nu kunnen we alleen nog 
maar duimen dat de Eindhovense winnares verder in de rondes komt en misschien ook nog wel de 
wedstrijd wint! 

 

 
Alaaaaf, alaaaaf, alaaaaf! 
 
Een hele dag de baas van de school zijn is een flinke taak, dus na lang overleg hebben de 
(mini)prins en (mini)prinses het carnavalsfeest al helemaal geregeld.  
Laten we ze even voorstellen: 

Prins Olaf (Stan), Prinses Anna (Marissa), MiniPrins Sven (Abbas), MiniPrinses Elsa (Natalia) 
 
We willen iedereen bedanken voor het meedenken over een carnavalsnaam voor basisschool de 
Korenaar. Er zijn erg originele ideeën gepost, maar er kan er maar één de winnaar zijn. De 
gekozen naam... is bedacht door... Tim Megens!! 

 
Tot slot willen we de twee gekke dagen bekend maken: 
Woensdag wordt het gekke gezichten-dag (denk aan brilletjes, maskers, schmink etc.) 



Op donderdag gaat iedereen de hele dag in zijn/haar pyjama naar school! 
 
We hopen dat iedereen er al net zoveel zin in heeft als wij!  
Als er nog vragen zijn, kun je altijd terecht bij de carnavalscommissie! 
 
Reminder: op de dag zelf is een fruithap niet nodig want de school zorgt voor iets lekkers! 

 

 
Alaaaaf, alaaaaf, alaaaaf! 
 
Met trots kunnen de kinderen van de locatie Elegaststraat hun Prinsen en Prinsessen presenteren: 
 

 
Prinses Oliwia, Prins Justin, MiniPrinses Nadira,  MiniPrins José 

 
Zij zijn volgende week vrijdag de baas van de school.  
Voor het zover is zullen zij op maandag 20 februari bekend maken hoe de twee gekke dagen eruit 
zien. Wat ze bedacht hebben krijgt u maandag via de mail van ons te horen. 
 
Vergeet niet uw kind een hapje en een lunchpakketje mee te geven op vrijdag 24 februari. 
We hopen dat iedereen er al net zoveel zin in heeft als wij!  
 
Als er nog vragen zijn, kun je altijd terecht bij de carnavalscommissie! 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 

Zon gedrag 
(locatie Elegast)   
In de ZON komen leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dat kan 
te maken hebben met problemen in de sociaal-emotionele of cognitieve 
ontwikkeling. Het kan ook het kind zijn dat extra aandacht nodig heeft 
omdat het juist vóór loopt op de groep. Onze school heeft een aantal 
specialisten in dienst zoals een dyslexiebehandelaar, 
gedragsspecialisten, een zorgspecialist, rekenspecialisten en een 
ergotherapeut. Deze leerkrachten zetten wij in voor die kinderen die 
extra zorg nodig hebben. 
We herkennen het vast allemaal bij ons zelf. Alle verschillende emoties 
en ons gedrag wat daarbij hoort. We kunnen blij zijn, verdrietig, boos en 
bang. Maar wat doe je met al die emoties als je ze lastig vindt of niet 
goed weet welk gedrag daarbij hoort? 
 
  
Ik, Anneke van Dorst, ben op dinsdag werkzaam als gedragsspecialist op de locatie Elegast. 
In overleg met leerling, leerkracht en interne begeleider bekijken we welke kinderen dat extra 
steuntje in de rug nodig hebben.  
Ook ouders krijgen daar inspraak in. Ouders worden betrokken bij het opstellen van een hulpplan 
voor hun kind. Ook willen we de kinderen zoveel mogelijk bij dit proces betrekken. Onze leerlingen 
moeten gemotiveerd zijn voor de hulp die ze krijgen. We stimuleren dat door hen te betrekken bij 
het proces. Op die manier ontstaat er een driehoek: ouders, kind en school. Wanneer die driehoek 
goed functioneert is de kans op succes groot. Ouderbetrokkenheid is dus van groot belang! 
 
Het werken met kinderen op het gebied van gedrag is heel divers. Ik werk met leerlingen buiten de 
groep met verschillende werkvormen. Ik maak veel gebruik van spelvormen en creatieve 
opdrachten. Ook observeer ik regelmatig in de klas.   
Heeft u nog vragen? Kom dan gerust een keertje binnenlopen in het zonlokaal! 
Vriendelijke groet, 
Juf Anneke van Dorst 
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Alle kinderen veilig naar school en naar huis 
Het is echt een hele tijd goed gegaan, het parkeren/stoppen 
van auto’s bij aanvang en/of einde schooltijd. We merken de 
laatste weken dat er helaas toch weer een behoorlijk aantal 
auto’s het doodlopende stuk in rijdt. Dit zorgt echt voor 
gevaarlijke situaties!!  Dat moeten we niet willen.  

 
 
 
 
 

 
DUS NOGMAALS EEN DRINGENDE OPROEP AAN IEDEREEN 

Herhaalde malen is aan u als ouder, verzorger gevraagd om NIET te parkeren of in de auto te 
wachten op uw kind(eren) in het doodlopende stukje bij de ingang van de 
school op de Vitruviusweg.  
Daarom nogmaals een vriendelijk én dringend verzoek om WEL te 
parkeren of in de auto te wachten op uw kind(eren) op het plein of een 
andere plek in de wijk.  
Wilt u bovenstaande ook doorgeven aan opa’s/oma’s of 
anderen die uw kind(eren) op komen halen.  

 
 

Wij rekenen op uw medewerking en begrip.  
SAMEN staan wij voor de veiligheid van alle kinderen op onze school!! 

 

 
Externen 
 

Herhaald bericht: Oproep aan ouder(s), verzorger(s) van onze school 
 

Vacature oudergeleding Ondersteuningsraad Passend Onderwijs  
 
Op verzoek van het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs laat ik u weten dat er een 
vacature is binnen de oudergeleding van de OPR. 
Zie voor meer informatie de vacature op de  
schoolapp of website bij het kopje nieuws.  
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