
 
  

 
Nr. 26  maandag 19 maart 2018   
 
 

Belangrijke data  

 Maandag 19 maart: Start nieuw Leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk 

 Woensdag 21 maart: Stembureau in de hal op beide locaties  
 
 

 

Activiteiten 
 
Informatieavond Online veiligheid van Halt 
Helaas moeten wij u melden dat, gezien het aantal aanmeldingen, de informatieavond over 
Online veiligheid niet doorgaat. 
De lessen die de kinderen hierover krijgen op maandag 19 maart gaan wel gewoon door. 

 
Opa- en omadagen 
De opa- en omadagen voor dit schooljaar zijn weer gepland. 
Deze dagen zullen steeds plaatsvinden van 13.15 tot 14.30 uur.  
 
Maandag 16 april => locatie Vitruviusweg A t/m G 
Dinsdag 17 april => locatie Vitruviusweg H t/m N 
Donderdag 19 april => locatie Vitruviusweg O t/m Z 
Dinsdag 15 mei => locatie Elegaststraat 

 
Sporttoernooien in Eindhoven  
In het tweede deel van het schooljaar staan er altijd diverse sporttoernooien 
op het programma.   
 
Aanstaande woensdag 21 maart is het schoolzwemkampioenschap in het 
Pieter van de Hoogenbandbad achter de Tongelreep. Naast twee individuele 
zwemsters, nemen er ook twee estafetteploegen deel. Namens school zijn 
sowieso Geertje, Petra en Anneke aanwezig.  
 
De organisatoren van het WK voet- en korfbal is helaas failliet, waardoor er wat 
veranderingen hebben plaatsgevonden:  

 We kunnen met de groepen 5 t/m 8 deelnemen aan het KNVB schoolvoetbal. 
De datum moet nog vastgesteld worden.  

 Kinderen van groep 8 kunnen deelnemen aan het Cruijffcourtkampioenschap.   
Vanwege de vakantie nemen wij niet op ons eigen Cruijffcourt deel, maar een 
week eerder, woensdag 18 maart, op Cruijffcourt Eckart.   
 
 
 

  



Het korfbaltoernooi zal nog het minst 
veranderen. Dit toernooi voor groep 3/4, 
5/6 en 7/8 wordt zondag 17 juni gespeeld. 
Ook weer op dezelfde locatie, nl. de 
velden van PSV; sportpark ’t Bokt aan de 
Eindhovenseweg. In de bijlage vind u alvast het inschrijfformulier met extra informatie 
zoals de bijbehorende webpagina van PSV korfbal. Inschrijven kan van 19 maart tot 9 
mei. 

Hopelijk doen er veel kinderen mee met deze toernooien. 
Sportcommissie Korenaar. 
 

 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag 20 maart 2018  van 15.00-15.30 uur is er weer een 
voorleeshalfuurtje.  

 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Start Leefstijlthema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk 
Wij beginnen deze week met een nieuw leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk.  
De titel dekt de lading van de inhoud van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust 
van het feit dat ze allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen.  
We benadrukken daarnaast dat ieder kind gelijkwaardig is. 
 
In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag.  
Maar eigenlijk zijn alle leefstijllessen impliciet een weerbaarheidstraining tegen pesten.  
In de voorafgaande thema’s is gewerkt aan een goede groepssfeer, die beschermend is 
tegen pesten. Er zijn afspraken gemaakt over omgang met elkaar, er was aandacht voor 
communicatie, emotionele intelligentie en zelfvertrouwen.  
Allemaal ingrediënten om pestgedrag tegen te gaan. 
 
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u nog vragen, 
dan horen wij dat graag, 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Korenaar 

  



 
Schaaktoernooi  
Zondag 11 maart is in Gemeenschapshuis De Hoeksteen de 6e ronde om de Eindhovencup 
gespeeld.  
Er waren 72 kinderen op af gekomen. Weer een geweldige opkomst.  
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, Bram Bijsterveld.  
Bram speelde mee in groep D. Hij speelde goed maar had zeer sterke tegenstanders.  
Dus deze keer helaas geen beker voor Bram. Maar toch goed je best gedaan Bram.  
Volgende keer gaat het beslist weer beter. 
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje.  
Het was weer een geslaagde dag.  
Meneer Mario Adriaans.  

 
 
 

Externen  
 
Activiteiten in het Pieter Eiffhuis 
 
Beste buurvrouw, buurman,  
Samen eten en een repair cafe op poten zetten brengt mensen tot elkaar!  
In de buurthuiskamer van prinsheerlijk buurten valt elke dag wel iets leuks te beleven.  
Voor de komende weken attenderen wij je graag op onderstaande bijzondere gebeurtenissen.  
 
Repair café  
Jeroen Swinkels en Thomas van Hek zijn 2 enthousiaste jonge “kerels” die aan het Summacollege in 
Eindhoven elektromechanica studeren.  
Als stageproject kozen zij voor het opstarten van een repair cafe.  
Thomas en Jeroen zijn handige jongens die niet terugschrikken voor een mobiele telefoon  
(instructie en optimalisatie), Pc’s en laptops (kleine reparaties en programmatuur), audio-video en 
televisie (afstellen en instructie) en kleine reparaties aan elektrische apparatuur, snoeren en stekkers.  
Dus heb je ‘n probleem met een van bovenstaande zaken, benut deze kans en meld je aan voor een 
gratis advies, instructie of reparatie:  
vrijdagmiddag 16 maart 15.00 uur – 17.00 uur aanmelden van jouw probleem, afspraak maken en 
eventueel inleveren van de kapotte spullen  
maandagmiddag 19 maart 13.00 uur – 16.00 uur aanmelden van jouw probleem, afspraak maken en 
eventueel inleveren van de kapotte spullen  
vrijdag 23 maart  
op afspraak reparatie of instructie van gemelde en geaccepteerde zaken  
zaterdag 17 maart  
Dennis verrast weer met een lekkere Provençaalse soep. Met een uitgebreide koffietafel kun je 
gezellig, nog lang en lekker natafelen.  
hoe laat 17.30 uur  
kosten € 4,50 per persoon  
interesse uiterlijk op donderdagmiddag 15 maart aanmelden en betalen.  
 
zaterdag 24 maart  
Dennis komt deze zaterdagmiddag langs met stevige kost uit oma’s keuken: ouderwetse hutspot. 
hoe laat 17.30 uur  
kosten € 5,50 per persoon  
interesse uiterlijk op donderdagmiddag 22 maart aanmelden en betalen.  
 
zaterdag 31 maart  
Deze zaterdag willen we het feestelijke paasweekend op prettige wijze inzetten.  
Staat garant voor een overheerlijke Indische rijsttafel  



Menu :  
witte rijst en bami - mini loempia’s (vegetarische mini loempia) - babi ketjap (varkensvlees in  
ketjapsaus) - daging rendang (gestoofd rundvlees in kruidig pikante kokossaus) - saté ajam (kipsaté), 
gado gado (verse groenten met pindasaus) - sambel goreng boontjes (sperzieboontjes in licht pikante 
saus) – kroepoek – atjar - dessert  
hoe laat 17.30 uur  
kosten € 13,50 per persoon  
interesse uiterlijk op donderdagmiddag 29 maart aanmelden en betalen. 
  
zondag 1 april – 1e paasdag (geen grap)  
Mamamia’s vermaarde en overheerlijke paasbrunch.  
hoe laat 11.00 uur – 14.00 uur  
kosten € 7,50 per persoon  
interesse uiterlijk op dinsdagmiddag 27 maart aanmelden en betalen. 
  
maandag 2 april – 2e paasdag  
In prettig gezelschap en fijne sfeer lekker “uitbuiken” en “nabubbelen”  
hoe laat 14.00 uur – 18.00 uur  
We zien je graag komen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Gerard Kluessjen  
vereniging prinsheerlijk buurten  

telefonisch bereikbaar 06-30402612 


