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Belangrijke data


Deze week geen bijzondere activiteiten

Activiteiten
Herhaald bericht: HALT: voorlichtingsavond online veiligheid
Op maandag 19 maart komt HALT in onze groepen 7 en 8 lessen verzorgen over online
veiligheid. Steeds meer kinderen maken gebruik van social media. De kinderen die gebruik
maken van social media worden ook steeds jonger.
Wilt u als ouder informatie hoe u daar het beste mee om kunt gaan ?
Lees dan de bijlage en bezoek onze voorlichtingsavond over online veiligheid op maandag
19 maart op onze locatie Vitruviusweg om 19.30 uur.
In de bijlage vindt u een informatieblad over deze bijeenkomst met daaronder een
invulstrookje. Als u interesse heeft, vul dan het strookje in en lever het in bij de leerkracht
van uw kind.
Belangrijk: de voorlichtingsavond online veiligheid is bestemd voor alle ouders van
onze school en niet alleen voor ouders van de groepen 7 en 8.
Op steeds jongere leeftijd komen kinderen in aanraking met allerlei vormen van social
media.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur is er weer een voorleeshalfuurtje
Komt uw kind / komen uw kinderen (groep 1, 2, 3 en 4) naar het voorleeshalfuurtje? Vul het
antwoordstrookje in en lever dit in bij de leerkracht van uw kind

Schoolschaakkampioenschap.
Op woensdag 28 februari bestreden 37 schaakteams van basisscholen elkaar op het
schaakbord. Deze districtskampioenschappen werden gehouden in Eindhoven op
Spilcentrum De Reigerlaan. Met meer dan 140 deelnemers had een recordaantal jonge
schakers dit jaar de weg naar de toernooizaal gevonden. In de grote gymzaal werd in zes
rondes bepaald welke school zich kampioen van het district Eindhoven mag noemen. Dat
werd uiteindelijk het eerste team van de Internationale School, op de voet gevolgd door
eerste team van het Karregat (beiden uit Eindhoven).
Op de derde plaatst eindigde verrassend het nog heel jonge derde team van De Klimboom
uit Best.
Onze school nam net als vorig jaar deel met 2 teams met
bovenbouw spelers. Onze beide Korenaar teams waren
zeer aan elkaar gewaagd en eindigden in het klassement
dan ook precies na elkaar op plek 17 en 18. Dit met
precies hetzelfde aantal matchpunten en hetzelfde
aantal bordpunten. Ze hebben geweldig gespeeld en een
groot aantal spelers stegen op dit toernooi boven zichzelf
uit.
Mijn complimenten voor de beide teams.
In onderstaande link van studio 040 komt ons eerste team nog uitgebreid in beeld. Ook op
onze website en de school-app staat deze link. Binnenkort vindt u hier ook nog een aantal
foto's van onze spelers aan dit kampioenschap.
Het was een heel mooi schaakfeest, waarbij hele serieuze partijen afgewisseld werden met
even ontspannen tussendoor. Voor veel kinderen was het voor het eerst dat ze zo’n groot en
serieus toernooi speelden, alle partijen verliepen in een uitstekende sfeer.
Volgend jaar zal het toernooi gehouden worden op woensdag 27 februari en wederom in
Spilcentrum de Reigerlaan.
https://www.ed.nl/eindhoven/winnaars-districtskampioenschappen-schakenbekend~ae163efb2/
https://www.studio040.nl/schaken-is-populair-grote-scholencompetitie-op-basisschoolreigerlaan/content/item?1069111

Waar zijn wij als school mee bezig
Pasen op school
Donderdag 29 maart vieren we het paasfeest op school.
Om dit feest goed te laten verlopen is het volgende belangrijk:
We starten die dag met een gezamenlijk ontbijt.
Het is dan de bedoeling dat de kinderen allemaal hun eigen ontbijt meenemen.
Op school krijgen ze drinken.
Ook nemen de kinderen een eigen pauzehapje en een lunch mee.
Die dag gaan de kinderen allerlei activiteiten en spelletjes doen in verschillende klassen.
De school is om 14.00 uur uit.

Externen

