
 
  

 
Nr. 32  dinsdag 15 mei 2018   
 
In verband met Pinksteren verschijnt het volgende Korenaarbulletin op dinsdag 22 mei.  

Belangrijke data  

 Maandag 21 mei: Roostervrij i.v.m. tweede pinksterdag 

 Dinsdag 22 mei: Start Leefstijl thema 6: Lekker gezond (zie hieronder) 

 Dinsdag 29 mei: Koffieochtend locatie Elegaststraat (zie hieronder) 
 

 

Activiteiten 
 
START PROGRAMMA: NIEUWBOUW KICK-OFF TALENTPROGRAMMA 
Op dinsdag 5 juni hebben we een zeer belangrijke activiteit waarvoor we u allen uit willen 
nodigen. Zie bijlage. 

 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag 22 mei  van 15.00-15.30 uur is er weer een 
voorleeshalfuurtje.  

 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
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 van een verantwoord 
voedingspatroon. 
 
In de hogere groepen komen de 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 
 
 

Vakanties, studiedagen en vrije dagen van de groepen 1-2. 
 

Vakanties:  
 
Herfstvakantie Ma 15-10-2018 t/m ma 22-10-2018 

Kerstvakantie Vr 21-12-2018 t/m vr 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie Ma 04-03-2019 t/m vr 08-03-2019 

Goede vrijdag / Pasen en Meivakantie Vr 19-04-2019 t/m vrij 03-05-2019 

Hemelvaart Do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019 

Pinkstervakantie Ma 10-06-2019 t/m wo 12-06-2019  

Zomervakantie Ma 08-07-2019 t/m vr 16-08-2019 

 
Verkort lesrooster: 
 
Do 20-12-2018 
Vrij 01-03-2019 
Do 18-04-2018 
Ma 01-07-2019  
Di  02-07-2019 
 

Studiedagen:  

vr 07-09-2018 

Ma 22-11-2018 ( aan de herfstvakantie) 

do 06-12-2018 

ma 04-02-2019 

di 11-06-2019  ( aan Pinksteren) 

Wo 12 -06-2019 ( aan Pinksteren) 

wo 03-07-2019 i.v.m.verhuizing 

do 04-07-2019 i.v.m verhuizing 

Vrij 05-07-2019 teamdag 

 

 Vrije dagen groep 1 en 2: 
 
Vrijdag 24 aug 2018 

vrijdag 21 sept 2018 

vrijdag 5 okt 2018 

vrijdag 2 nov 2018 

vrijdag 23  nov 2018 

vrijdag 14 dec 2018 

vrijdag 18 jan 2019 

vrijdag 1 febr 2019 

vrijdag 22 febr 2019 

vrijdag 22 mrt 2019 

vrijdag 5 apr 2019 

vrijdag 17 mei 2019 



 
 
 
 
Herhaald bericht: 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.  
 
 

Externen  
 


