Nr. 31 woensdag 9 mei 2018

Belangrijke data




Donderdag 10 en vrijdag 11 mei: Hemelvaart t/m 13 mei roostervrij voor alle
kinderen
Dinsdag 15 mei: 13.15-14.30 uur opa en oma middag groep 1 t/m 7 locatie
Elegaststraat
Dinsdag 15 mei: 20.00 uur MR vergadering

Het overzicht van de vakanties, studiedagen en vrije dagen in het volgende schooljaar
2018-2019 publiceren we in het volgende Korenaarbulletin.

Activiteiten
Schaaktoernooi
Zondag 13 mei wordt op onze school aan de Elegaststraat de laatste
ronde van dit seizoen om de Eindhovencup gehouden.
Het is een leuk en spannend toernooi. En dit keer lekker dichtbij.
Dus alle kinderen van onze school die plezier hebben in schaken kom
zondag allemaal naar ons supergezellige toernooi.
Het begint om 10.00 uur.
Voor de inschrijving, zie affiches die overal hangen in onze school.
We verwachten dat het schaaktoernooi rond 14.00 uur is afgelopen.
Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.
Meneer Mario Adriaans.

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.
Dinsdag 15 mei => locatie Elegaststraat
Alle oudste kinderen van een gezin hebben op maandag 9
of dinsdag 10 april een uitnodiging mee naar huis
gekregen.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 15 mei van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Spreekuur WIJeindhoven
Beste ouders,
Ik heb vakantie vanaf 17 mei tot en met 11 juni.
Hierdoor komen de volgende spreekuren van Wijeindhoven op de locatie Vitruviusweg te
vervallen:
· Woensdag 16 mei, 8.30 u-9.30 uur
· Woensdag 23 mei, 8.30 -9.30 uur
· Woensdag 30 mei, 8.30 -9.30 uur
· Woensdag 6 juni, 8.30 -9.30 uur
Indien u vragen heeft tijdens mijn afwezigheid, die niet kunnen wachten tot na mijn vakantie,
kunt u contact opnemen met mijn collega Sonja Kuiten.
Haar telefoonnummer is 06-15442891, of je kan haar mailen op
sonjakuiten@wijeindhoven.nl.
Woensdag 13 juni om 8.30 uur ben ik weer aanwezig op het spreekuur op de Vitriviusweg.”
Met vriendelijke groet,
Koen Renders
Generalist, Woensel-Noord Ontginning

Uitnodiging Masterclass
In de bijlage bij dit Korenaarbulletin de uitnodiging voor een Masterclass
'Inclusie op school? Zo doe je dat!
'Deze Masterclass is een ‘must’ voor ouders, schoolteams, SWV’s, bestuurders, politici,
beleidsmakers en jeugdprofessionals die willen horen hoe een reguliere basisschool in een
gemêleerde wijk erin slaagt passend én inclusief onderwijs vorm te geven'.
Datum dinsdag 22 mei 2018
Locatie basisschool De Korenaar
Vitruviusweg 41
5624 AD Eindhoven
Tijd 19.00 – 21.15 uur
Gratis toegang

Meerdere professionele organisaties die hun kennis delen en inzetten voor Inclusie verlenen
hun medewerking aan deze avond.
Meer informatie in de bijgevoegde uitnodiging.

Parkeren Vitruviusweg
Net voor de meivakantie heeft er een calamiteit plaatsgevonden. Door auto’s van
ouders/verzorgers was het voor een bewoner uit de wijk niet mogelijk om naar een afspraak
in het ziekenhuis te vertrekken omdat deze de parkeerplaats niet af kon.
Naar aanleiding van dit voorval zijn er ambtenaren ‘handhaving’ van de gemeente Eindhoven
ter plaatste geweest.
Zij gaan intern bekijken of de verkeerssituatie verbeterd kan worden door bijvoorbeeld een
parkeerverbod bij in en uitgangen op de parkeerplaats.
Zij gaan vaker controleren. Bij foutparkeren zullen zij mogelijk eerst een waarschuwing
geven maar er is zeker ook een kans op een bekeuring.

Herhaald bericht: Parkeersituatie Vitruviusweg
We willen beginnen met een groot compliment.
Bijna alle ouders, verzorgers die hun kind(eren) met de auto
naar school brengen, parkeren op het kerkplein of elders in de
wijk. Fantastisch!!!
Voor de veiligheid van uw kind(eren) verzoeken wij u nogmaals
om de volgende parkeerregels in acht te nemen.
Regels parkeren:
 Niet parkeren in de bocht bij de Van Zinnicqstraat. Dit maakt het zeer onoverzichtelijk
voor de overstekende voetgangers.
 Rijd het laatste stuk van de Vitruviusweg naar de school niet in, om te voorkomen dat u
klem komt te staan in het doodlopende stuk van de Vitruviusweg voor de school.
 Parkeervakken voor de school zijn alleen bestemd voor de bewoners aan de
Vitruviusweg en personeel van de Korenaar.
 Parkeren voor de school, dus voor het vak NP is alleen toegestaan voor taxi- en
busdiensten en eventueel voor bedrijven die op school werken.
Alleen afzetten

Wilt u uw kind alleen afzetten, parkeer dan toch even uw
auto op het kerkplein of elders in de wijk. Dit voorkomt zeer
gevaarlijke situaties met het achteruitrijden / keren op de
doodlopende Vitruviusweg.

Komt u uw kind ophalen, parkeer dan even uw auto op het
kerkplein of elders in de wijk en spreek af dat uw kind daar naar
toe komt als u niet wilt uitstappen.
Als we hier allemaal aan mee werken, dan moet het zeker een veel veiligere situatie
opleveren.
Wilt u deze informatie ook doorgeven aan diegene die uw kind(eren) komt brengen en
ophalen!

Helaas merken we dat onze herhaalde oproepen in Korenaarbulletins tot het niet inrijden of
parkeren in het doodlopende stuk voor de school, niet altijd in acht worden genomen.
Dit levert gevaarlijke situaties voor de kinderen op en irritaties bij de bewoners.
Worden ouders, verzorgers op dit niet gewenste gedrag aangesproken door teamleden, dan
merken we dat het weer een tijdje goed gaat. Dit aanspreken zou eigenlijk niet nodig moeten
zijn.
Daarom een dringende oproep aan u om veilig te parkeren
En nogmaals een compliment aan de grote groep ouders die dit altijd al doen

