
 
  

 
Nr. 29  maandag 9 april 2018   
 

Belangrijke data  

 Donderdag 12 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7 

 Vrijdag 13 april: Stakingsdag Regio Zuid, de school is gesloten, alle kinderen vrij. 

 16-17-19 april: 13.15-14.30 opa en oma middagen Vitruviusweg (zie hieronder)  

 Dinsdag 17 april: Tafeldiplomadag 

 Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Cito-eindtoets groepen 8 

 Vrijdag 20 april: Koningsspelen (zie hieronder) 
 
Staking Regio Zuid: Manifestatie op het Stadhuisplein in Eindhoven 
Op vrijdag 13 april organiseert het PO-front, bestaande uit de AOb, AVS, CNV, FNV, FvOV, 
PO in Actie en de PO raad, een stakingsdag, Deze keer is Regio Zuid aan de beurt.   
 
In het kader van die actiedag roepen de vakbonden het personeel werkzaam in het primair 
onderwijs in provincies Brabant en Limburg op om die dag het werk neer te leggen en bijeen 
te komen op 2 manifestaties in resp. Eindhoven en Sittard.  
 
Alle teamleden van basisschool  de Korenaar (die werkzaam zijn op deze dag) geven 
gehoor aan deze oproep 

 De meeste teamleden zullen samen met heel veel andere SKPO collega’s en 
collega’s uit het land aanwezig zijn bij de manifestatie op het Stadhuisplein in 
Eindhoven. Aansluitend is er een SKPO bijeenkomst op het Wilhelminaplein.  

 Daarnaast zullen teamleden de extra tijd gebruiken om werkzaamheden voor de 
groep te verrichten met als motivatie ‘dit is voor mij werkdrukverlagend’ 
 

Activiteiten 
 
Koningsspelen 2018 onderbouw Vitruviusweg en Elegaststraat 

Dit jaar worden de Koningsspelen gevierd op vrijdag 20 april (continurooster 

tot 14.00 uur). Alle kinderen van de groepen 1-2 van de Korenaar doen 

sportieve activiteiten op locatie Vitruviusweg. Ook onze spilpartner 

Kinderopvang Dikkie en Dik sluit met de peuters aan! Sportieve en makkelijk 

zittende kleding is aan te raden. En het zou erg leuk zijn als ze zoveel 

mogelijk in het oranje komen! Het is immers Koningsdag. 

De kinderen van de Elegaststraat starten op hun eigen locatie en lopen 

daarna met hulpkinderen uit groep 8 naar de andere locatie. Na de 

sportspellen zullen zij weer teruglopen naar de Elegaststraat.  

De dag begint met een heerlijk Koningsontbijt dat de school verzorgt. We willen aan jullie 

vragen om een bordje en beker aan uw kind mee te geven voorzien van naam. Iedereen 

zorgt wel zelf voor een fruithapje en lunch, zoals ze gewend zijn.  

Als er nog vragen zijn, kunt u terecht bij Kim of Marleen (vitruviusweg) 



Herhaald bericht: Opa- en oma dagen 
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 
 
Alle oudste kinderen van een gezin brengen maandag 9 of dinsdag 10 april een uitnodiging 
mee naar huis.  

 
 
Cruyffcourt kampioenschap 

 
 
Volgende week woensdag 18 maart nemen drie teams, 
Korenaar Kings 1 en 2 & Korenaar Queens, met kinderen 
uit groep 8ab en aangevuld met kinderen van groep 7, deel 
aan het Cruijffcourtkampioenschap. Vanwege de vakantie 
nemen wij deel op het Cruijffcourt Eckart aan de 
Schildstraat van ongeveer 13.00 tot 17.00 uur.    
We wensen alle spelers en speelsters met hun begeleiders 
heel veel succes en hopen dat veel mensen ze komen 
aanmoedigen. 
(sportcommissie Korenaar)  
 
 

 

 
 
Opgeven schoolkorfbaltoernooi  
In een vorig korenaarbulletin stond al een aankondiging van het schoolkorfbaltoernooi. Dit 
toernooi voor kinderen uit 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.  
Voorgaande jaren hebben we altijd met een heel aantal teams deelgenomen. Hopelijk neemt 
uw kind dit jaar deel, zodat we als Korenaar ook dit jaar weer een aantal teams kunnen laten 
meestrijden. 
In de bijlage vindt u het inschrijfformulier. De organisatie ligt bij meneer Fons.  
Sportcommissie Korenaar. 

 
 
 
 



Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag 10 april 2018 van 15.00-15.30 uur is er weer een 
voorleeshalfuurtje.  

 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Tafeldiplomadag 
Op dinsdag 17 april staat er weer een grote tafeldiplomadag op de agenda. 
De groepen 8 zullen i.v.m. de Cito-eindtoets de tafeldiploma’s doen op maandag 16 april. 
Vraag uw kind eens welk tafeldiploma hij/zij heeft ? Voor welk tafeldiploma ga je oefenen? 
Alle kinderen kunnen, buiten het oefenen in de groep, extra thuis oefenen voor het volgende 
tafeldiploma. 
Hieronder kunt u nogmaals terugzoeken wat er geoefend dient te worden bij de verschillende 
tafeldiploma’s: 
 
We hebben 5 verschillende tafeldiploma’s die oplopen in moeilijkheidsgraad.  
 
Tafeldiploma A: de tafels van 0 – 1 – 2 – 4 – 5 en 10  
(Bijv. 3 x 4 =, 8 x 10 =, enz.)  
 
Tafeldiploma B: de tafels van 0 t/m 10  
(Bijv. 5 x 4 =, 6 x 8 =, 9 x 9 =, enz.)  
 
Tafeldiploma C: deeltafels van 0 t/m 10  
(Bijv. 12 : 4 =, 64 : 8 =, 42 : 6 =, enz.)  
 
Tafeldiploma D: deeltafels van 0 t/m 10 met rest  
(Bijv. 14 : 4 = … rest …., 68 : 8 = … rest …., 45 : 6 = … rest …., enz.)  
 
Tafeldiploma E: alle voorgaande diploma’s + tafel van 12,5 en 25  
 
Veel succes met oefenen. 

 

Externen  
 
 
Wat is de Trudo Weekendschool precies? 
Dat is een school op zondag. Onze leerlingen krijgen een extra programma over de 
mogelijkheden in onze maatschappij. We kiezen thema’s uit de kunst, cultuur, maatschappij 
en wetenschap. De informatie wordt gegeven door mensen die daar hun beroep van hebben 
gemaakt: architect, chirurg, advocaat, rechter, burgemeester, politie, sportman, kunstenaar, 
muzikant, journalist en nog meer. Dat zijn de gastdocenten. 
 



Voor leerlingen uit groep 7, groep 8 en de 
brugklas. 
Het is voor kinderen die graag nieuwe dingen 
willen leren. Die het leuk vinden om dat samen 
met andere kinderen te doen. Om samen slimmer 
en wijzer te worden. Die motivatie is het 
belangrijkste om mee te mogen doen.  
 
Je krijgt veel interessante informatie van mensen. 
Informatie die je goed kunt gebruiken als je later 
op de middelbare school zit en als je gaat kiezen 
voor je toekomst. 
 
Wanneer is de Weekendschool? 
Op 30 zondagen per jaar van 11.00 tot 14.30 uur. 
Niet in de schoolvakanties.  
 
Waar is de Weekendschool? 
In het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven en op Strijp-S in de Apparatenfabriek. 
 
Wat kost het? 
De school is gratis. Er wordt geen geld gevraagd voor activiteiten.  
  
Ter informatie: Op zowel locatie Elegaststraat als Vitruviusweg zijn tevens flyers met meer 
informatie beschikbaar.  


