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Belangrijke data



Maandag 19 februari:
Dinsdag 27 februari: 8.45-10.00 Koffieochtend locatie Elegast. Thema: Social Media

Activiteiten
Koffieochtend Social Media
Meneer Ramses zal tijdens deze koffieochtend ingaan op het thema social media en online veiligheid.
Tevens zal hij vragen beantwoorden die bij u leven over dit onderwerp. In maart gaan de groepen 7
en 8 hier ook een les over krijgen, gegeven door een persoon van bureau Halt. Hierover volgt in een
later bulletin meer informatie.

Ballonnen
Op 22 januari 2018 heeft basisschool De Korenaar het predicaat Excellente school
ontvangen. Vanwege dit feit mochten de leerlingen op deze dag een ballon oplaten.
Ruim 400 ballonnen gingen er vanaf de Vitruviusweg 41 de lucht in.
Veel ballonnen gingen richting het zuid/oosten van ons land. Een aantal ballonnen is
zelfs de grens over gegaan naar Duitsland en zijn dicht bij elkaar gevonden.
Tijdens de carnavalszitting hebben de kinderen van de drie ballonnen die het verste weg gevonden
zijn én het kind van de ballon met de grootste afstand van de Elegaststraat een spel cadeau
gekregen.
De ballon die de grootste afstand heeft afgelegd was van Stephen.
Zijn ballon is helemaal in Hasselbach in Duitsland terechtgekomen.
Dit is 211,5 kilometer vanaf de school.
Een overzichtje van de reacties:
Plaatsnaam
Aantal kilometers
Naam leerling
1.
Hasselbach
211,5
Stephen Yip V6
2.
Westerburg
202,5
Fay van den Heuvel V1-2B
3.
Hachenburg
188
Alara Akgün V5
4.
Ingelbach
180
Sem van der Linden V3A
5.
Helmenzen
174
Lotte Peters V3B
Hemmelzen
174
Lina El Ballouti V3A
6.
Neitersen
173
Kadir Kaya E7
7.
Eitorf
159
Indy Tahiri V1-2A
Eitorf
159
Pim Knigge V4
8.
Winterscheid
158
Ibe Lenaerts V7A
Winterscheid
158
Sezen Senyürek E5
Zie kaartje hieronder met de nummers 1 t/m 8

Schaaktoernooi
Zondag 18 februari is in Sociaal cultureel Centrum De Dreef de 5e ronde om de
Eindhovencup gespeeld.
Er waren 54 kinderen op af gekomen. Een goede opkomst zo aan het einde van de
Carnavalsvakantie.
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de activiteiten zoals, het
grote schaakbord, het Estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf.
Van onze school deed dit keer 1 kind mee Husam Abragi.
Voor Husam was dit zijn eerste toernooi. Hij moest nog wat wennen aan het spelen van
zoveel partijen. Hij deed goed zijn best en heeft veel geleerd tijdens dit toernooi.
Goed gespeeld Husam.
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.
Het was weer een geslaagde dag.
Meneer Mario Adriaans.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 27 februari 2018 van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Korenaar – Ik doe mee!
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft aan
onze school een subsidie toegekend. Het project heeft de naam
Korenaar – Ik doe mee! gekregen.
Het project bestaat uit onderzoek door de Radboud Universteit
Nijmegen en allerlei activiteiten voor de kinderen van onze school
en Dikkie & Dik (Inclusief Spilcentrum Jagershoef / Prinsejagt) en
hun ouder(s)/verzorger(s).
Nieuwsgierig geworden? U moet nog even wachten op meer
informatie.
Gisterenavond hebben we met de werkgroep de ‘aftrapbijeenkomst’ gehad. We bruisen van
de ideeën die we in de komende 2 maanden uit gaan werken.
Een tipje van de sluier willen we wel vast oplichten: er komt een informatieve én actieve
bijeenkomst voor kinderen én ouder(s)/verzorger(s).
We houden u op de hoogte.
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