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Belangrijke data  

  

 
 

Activiteiten 
 
Schaaktoernooi  
Zondag 8 april wordt op basisschool De Klimboom in Best de 7e ronde om de Eindhovencup 
gehouden. 
Het is een leuk en spannend toernooi. En super geschikt voor kinderen van onze school.  
Daarom hoop ik dat al onze schakers mee zullen doen. 
Het schaaktoernooi begint om 10.00 uur.  
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond 14.00 uur. 
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.  
Meneer Mario Adriaans.  
 

 
 

Impressie Paasviering Elegaststraat 
 

 
 

  



 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Deze week geen voorleeshalfuurtje i.v.m. studiedag op dinsdag 3 april  

 
Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Nieuwbouw De Korenaar 
Zoals u mogelijk heeft gezien zijn de eerste voorbereidingen voor activiteiten op de 
bouwplaats voor onze nieuwe school aan de Gerretsonlaan een feit.  
De gemeente Eindhoven zal de komende weken de grond bouwrijp maken en daarna kan de 
aannemer aan de slag. 
Op korte termijn is er meer gedetailleerde informatie beschikbaar over de planning. Zodra 
deze beschikbaar is informeren wij u.  
 
 

Externen  
 

Informatiebijeenkomst Dromen Denken Doen 
Maandag 16 april 2018  

Inloop van 16.30-20.00 uur 
Activiteitencentrum ‘De Jagershoef’ 

  
Wil jij ook meedromen, -denken en -doen over jouw buurt? Kom dan naar de 
informatiebijeenkomst Dromen Denken Doen op 16 april a.s. in activiteitencentrum ‘De 
Jagershoef’. 

  
Want Jagershoef verandert. De behoeftes van bewoners die er al lang wonen veranderen en 
nieuwe bewoners hebben hun eigen wensen. En wat als er iets nieuws gebouwd wordt in 
Jagershoef? Wat moet het worden? Wat zijn jouw woonwensen? Nu en in de toekomst? Wat 
als je iets wilt doen in Jagershoef? Wat zou dat zijn? 
  
Kom naar de informatiebijeenkomst en ontdek hoe jouw ideeën en wensen over de buurt 
werkelijkheid kunnen worden.  
  
De informatiebijeenkomst 
Het Dromen Denken Doen projectteam nodigt alle bewoners van Jagershoef uit voor de 
informatiebijeenkomst op maandag 16 april in activiteitencentrum ‘De Jagershoef’.  De 
bijeenkomst start vanaf 16.30 uur. Om 20.00 uur sluiten we af. Kom langs en bekijk de 
informatieborden, ga in gesprek met elkaar en neem ondertussen een hapje en drankje. Om 
17.30 uur en om 19.00 uur zijn er presentaties met een vragenronde. 
Graag tot dan! 
  
Het Dromen Denken Doen projectteam  
Wooninc., Woonbedrijf, Gemeente Eindhoven, Stichting Wijkbelang Jagershoef i.s.m. 
professionals uit de wijk 
De uitnodiging voor deze informatieavond is als bijlage toegevoegd aan dit Korenaarbulletin  


