
 
 

 

Nr. 30    maandag 29 mei 2017   
 
In verband met het Pinksterweekend verschijnt het volgende Korenaarbulletin op woensdag 7 juni 
2017 
 

Belangrijke data  

 

 Maandag 29 mei: Leefstijl start thema 6: Lekker gezond 

 Maandag 29 mei: Schoolfotograaf   

 Maandag 5 en dinsdag 6 juni: Roostervrije dagen i.v.m. Pinksteren  

 

 
Activiteiten  

Team Colombia Wereldkampioen voetbal!  
Zondag 28 mei was het WK van Eindhoven voetbal. De Korenaar deed natuurlijk weer 
mee, en wel met drie teams; groep 5/6 als Colombia, groep 7 als Bolivia en groep 8 als 
Brazilië.  
Al onze teams hebben een 
geweldige prestatie geleverd. Zo 
werd Brazilië knap 5e ondanks een 
gebrek aan spelers. Colombia 
leverde een topprestatie; Voor de 
tweede keer in de negen jaar dat we 
meedoen is een team van De 
Korenaar weer kampioen geworden!  
De manier waarop de jongens uit 

groep EV5/6 dat 
gedaan hebben 
is 
indrukwekkend; 
Niet alleen zijn 
ze ongeslagen 
gebleven in zes 
wedstrijden, maar ze hebben ook geen enkele goal tegen gekregen! 
Wat een overmacht! 
Met een team zonder reserves werden in de poule Denemarken (2-
0), Iran (9-0) en Marokko (4-0) verslagen. In de kwartfinale werd van 
Ghana gewonnen met 4-0, in de halve finale ging Qatar er met 2-0 af 
en met dezelfde cijfers werd Australië in de finale geklopt… 
Kampioenuh! 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. Sergio, Yannick, Ryan, Bram, Mamadou, Rayan, Nyls 
 
  
WK korfbal 
Nu het WK voetbal achter de rug is, staat over twee weken het WK korfbal op 
het programma: Dit jaar nemen we als Korenaar voor de achtste keer deel. Dit 
toernooi wordt gehouden op zondag 11 juni, op de velden van PSV korfbal op 
sportcomplex ‘t Bokt aan de Eindhovenseweg 41. Dit is bij de velden van 
voetbalvereniging Unitas. 
 
Alle informatie die nu bekend is staat op: www.psvkorfbal.nl (klik links ‘WK 
schoolkorfbaltoernooi’). Het wedstrijdschema komt in de loop van de week. 
 
Onze teams met de begeleiders: 

Korenaar 5/6 A - 
<landennaam> 

Korenaar 5/6 B - 
<landennaam> 

Korenaar 7/8 - <landennaam> 

Arno Wemmenhove Meneer Denis Meneer Fons 

Hetty Bijsterveld  Juffrouw Juanita 

Nouk Wemmenhove Richelle Denis Fay Kolen 

Bruitt van de Brink Lisa-Marie Mbonankira Hilmi Tokdemir 

Iris van Aken Demi Pruijmboom Amber van Dun 

Lenka Broekx Kaylee Huybrechtse Ayca Saritas 

Bram Bijsterveld  Justin Belle (?) 

Yaron Hoeks   

 
 
Kosteloos materiaal gevraagd 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Dinsdag 13 juni aanstaande wordt er op school wederom een creamiddag 
georganiseerd.   
Hiervoor zijn wij op zoek naar de volgende materialen: 

http://www.psvkorfbal.nl/


- lege plastic (wasmiddel) flessen. 
- bierdopjes. 
- verschillende soorten touw 
- plastic dopjes 
- spijkers 
- kurken 
- knopen 
- stukjes stof 
 
Help u ons mee?   
Alvast hartelijk dank, 
Team de Korenaar  

 
Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje Spilcentrum 
Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat. Ben jij er ook bij?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Betaling schoolreisje en schoolkamp 
Vanaf dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage op de 
Korenaar afgeschaft. Dit is vrij uniek, op de meeste 
basisscholen wordt deze namelijk nog wel gevraagd.  
De bijdrage voor het schoolkamp (groep 7 en groep 8) en het 
schoolreisje (groep 1 t/m groep 6) dient u echter wel te 
betalen. Dit is zowel mondeling als schriftelijk met  u 
gecommuniceerd. 
 
Al heel veel ouders hebben de bijdrage betaald. Daar zijn we erg blij mee.  
Voor de ouders die nog niet betaald hebben: u ontvangt maandag 29 mei een bericht 
indien voor u van toepassing. Wilt u het bedrag voor uw kind(eren) uiterlijk woensdag 7 
juni overmaken of contant betalen.  
 

Indien u moeite heeft om het bedrag zelf te betalen dan kunt u 
telefonisch bij Stichting Leergeld ( 040-213 1141) een vergoeding 
aanvragen, de school kan u hierbij helpen als dat nodig mocht zijn.  
De administratie verwerkt donderdag 8 juni alle betalingen zodat wij 
in beeld hebben voor welke kinderen betaald is zodat zij 
meekunnen op het schoolreisje of het schoolkamp .  

 
Mocht u problemen hebben met betaling gelieve uiterlijk woensdag 7 juni hierover in 
gesprek te gaan met meneer John of juf Berdi.  
 
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=voorlezen+plaatje&view=detailv2&&id=25D79D77B24224731BD85F087969E56ECCB0F087&selectedIndex=2&ccid=Guyf2bJm&simid=608045895757989789&thid=OIP.M1aec9fd9b2667e73740247dfe8


Leefstijl thema 6: Lekker gezond 
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
We starten deze week met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond. 
In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan 
het belang van persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een verantwoord 
voedingspatroon. 
 
In de hogere groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en 
wordt aandacht besteed aan veranderingen in de pubertijd. 
 
In de laatste les blikken we terug op het afgelopen jaar: wat hebben de kinderen geleerd? 
Wat nemen ze mee naar volgend jaar? 
 
We hopen dat u dit jaar een goed beeld gekregen heeft van de inhoud van onze 
leefstijllessen. We blijven benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in 
deze heel erg op prijs stellen, aarzel daarom niet contact met ons op te nemen als u 
vragen hebt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Korenaar 

 


