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Belangrijke data







Maandag 12 juni: Eind van de middag groepsverdeling via mail ParnasSys
Maandag 12 juni: 17.30 bijeenkomst ouders Elegast waarvan volgend jaar een
kind in groep 3 start.
Dinsdag 13 juni: 8.45-9.00 uur en 17.15-17.45 uur inloop toelichting
groepsverdeling op beide locaties
Woensdag 14 juni: 11.00 uur schoolfotograaf (zie hieronder)
Vrijdag 16 juni: Roostervrije dag voor groep 1-2; alle kleuters vrij
Zaterdag 17 juni: Meiden aan de bal; Jan Louwers Stadion (voor deelnemers die
zich hiervoor hebben opgegeven)

Noteer alvast in uw agenda:
 Dinsdag 20 juni: 8.45-10.00 uur informatiebijeenkomst over taallessen voor
ouders/verzorgers; hal Elegaststraat
 Woensdag 28 juni: 8.30-10.30 Ouderbedankochtend Vitruviusweg
 Donderdag 29 juni: 8.30-10.00 Ouderbedankochtend Elegaststraat

Activiteiten
Speelinloop kinderopvang Dikkie & Dik en inloop De Korenaar
Voor wie:
Ouder(s), verzorger(s) van kinderen van 0-2,5 jaar
Tijd:
9.00-10.30 uur
Waar:
 Dinsdag 13 juni kinderopvang Dikkie & Dik Gerretsonlaan en basisschool De
Korenaar Vitruviusweg
 Woensdag 14 juni peutergroep Dikkie & Dik Jagershoef en basisschool De
Korenaar Elegaststraat

Schoolfotograaf
Op woensdag 14 juni komt de schoolfotograaf op onze school.
Hij komt op onze locatie Elegaststraat vanaf 11.00 uur.
Hij is daar echter alleen om die kinderen op de foto’s te zetten die tijdens het eerste
bezoek op 29 mei niet op school waren.
Ook komt hij voor het maken van de broertjes en zusjes foto’s omdat dit de vorige keer
niet helemaal goed ging op de locatie Elegaststraat. Het gaat dan echter alleen om die

foto’s van kinderen die nog kleine broertjes en zusjes hebben die nog niet op school
zitten.

Schaaktoernooi
Zondag 18 juni wordt op Basisschool 't Karregat in Eindhoven de 7e en voor dit jaar de
laatste ronde om de Eindhovencup gehouden.
Het is een leuk en spannend toernooi en super geschikt voor kinderen van
onze school. Daarom hoop ik dat alle schakers van onze school daar aanwezig zijn.
Het 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.

Ouderbedankochtend
Ook dit jaar willen alle kinderen u als hulpouders bedanken voor uw hulp op school. Met
uw hulp hebben we dit jaar weer veel dingen kunnen organiseren. Bijvoorbeeld de bieb,
het overblijven, spelletjesmiddagen, uitstapjes en de creamiddag.
Dit jaar nemen we tijdens deze ochtend op beide locaties afscheid van meneer Hamid.
Meneer Hamid gaat eind september met zijn welverdiende pensioen.
Ook zetten we op de Vitruviusweg mevrouw Mariëmma Bos in het zonnetje, zij is meer
dan 30 jaar vrijwilliger geweest voor onze school.
De bedankochtend vindt plaats op:
Vitruviusweg, woensdag 28 juni 8.30 uur tot 10.30 uur in de gymzaal,
Elegaststraat, donderdag 29 juni van 8.30 uur tot 10.00 uur in de hal,
Natuurlijk zorgen wij voor koffie en thee met iets lekkers. We willen wel graag weten
hoeveel mensen er ongeveer komen.
Graag voor 23 juni aanmelden bij:
Elegaststraat, juf Caroline Noorlander; c.noorlander@skpo.nl
Vitruviusweg, juf Mannie van Tuyn; m.vantuyn@skpo.nl

Afscheid meneer Hamid
Na ruim 17 jaar gaat meneer Hamid met pensioen. Op de ouderbedankochtend nemen de
leerlingen en de ouders afscheid van meneer Hamid. Om namens alle kinderen een
gezamenlijk cadeau aan te kunnen bieden vragen we een vrijwillige bijdrage. Deze
bijdrage kunt u inleveren bij de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren).
Graag uiterlijk 23 juni inleveren.

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

POinActie
Acties in het basisonderwijs
Beste ouders en verzorgers van de Korenaar.
Het zal u niet zijn ontgaan dat er gesproken wordt over
acties in het basisonderwijs. We willen u graag op de
hoogte brengen van de redenen.
In april is de actiegroep ‘POinActie’ opgericht, een verzameling van leerkrachten die twee
speerpunten hebben benoemd: een eerlijk salaris en minder werkdruk. De groep is
inmiddels 41.000 leden (allen leerkracht) groot en heeft de steun van de bonden en de
meeste schoolbesturen.
De redenen voor de eisen zijn de volgende. Door verschillende oorzaken is het salaris in
het basisonderwijs de laatste jaren achterop geraakt. Daarnaast verdient een leerkracht in
het voortgezet onderwijs met hetzelfde diploma, dezelfde bevoegdheden en vergelijkbaar
werk ca. 400 euro per maand meer dan een leerkracht in het basisonderwijs. Klassen zijn
groter geworden en de werkdruk neemt toe. Dit is niet alleen ‘jammer’ voor de
leerkrachten maar de gevolgen zijn veel groter; een maatschappelijk probleem dat ook u
en uw kind(eren) kan raken.
Doordat studenten in andere vakken beter betaald worden en minder werkdruk voor hun
kiezen krijgen neemt het aantal studenten op Pabo’s drastisch af. De komende jaren gaan
er ook veel leerkrachten met pensioen of verlaten het onderwijs. Dat leidt tot een tekort
van duizenden leerkrachten. De gevolgen zijn niet moeilijk te raden: geen vervangers bij
ziekte, klassen samenvoegen of naar huis sturen, wisselende gezichten en onbevoegden
voor de klas. Dit gebeurt nu al in de randstad en het zal niet lang meer duren voordat ook
onze regio deze problemen zal ondervinden. Hierdoor staat én komt de kwaliteit van
onderwijs onder druk te staan.
In het verleden waren acties in het onderwijs vaak ludiek en hadden daardoor weinig
maatschappelijke impact. De nood is echter zó hoog en de het gehoor in de tweede
kamer zó laag dat de groep POinActie bereid is ditmaal flinker actie te voeren. We hopen
echter dat u als ouder achter de acties kan staan, om ervoor te zorgen dat er ook in de
toekomst genoeg, frisse, gemotiveerde én gediplomeerde leerkrachten beschikbaar zijn
voor uw kinderen!
Samen, school én ouders, staan voor kwaliteit van onderwijs. Nu én in de toekomst!
U kunt uw steun betuigen door de petitie te tekenen op www.pofront.nl
Meer informatie op www.poinactie.nl
Op dinsdag 27 juni vindt de eerste actie plaats
Het team van de Korenaar doet mee aan de landelijke prikactie.
Dit betekent dat het eerste uur geen les wordt gegeven. De lessen starten op 27 juni dus om 9.30
uur. In het volgende Korenaarbulletin volgt meer informatie
Kinderen die toch eerder komen vangen we op op de speelplaats.

Taallessen voor ouders, verzorgers
Cursus Taalverhoging en ouderparticipatie
Voor ouders, verzorgers van kinderen van Inclusief Spilcentrum Jagershoef / Prinsejagt
(Kinderopvang Dikkie & Dik en basisschool De Korenaar) die beter Nederlands willen leren
spreken en begrijpen bieden wij met ingang van het schooljaar 2017-2018 taallessen aan.
Voor inwoners van de gemeente Eindhoven zijn de taallessen gratis.
Op dinsdag 20 juni is hierover een informatiebijeenkomst. Deze is van 8.45-10.00 uur
op locatie Elegaststraat 1. In de uitnodiging die als bijlage is toegevoegd aan dit
Korenaarbulletin vindt u meer informatie. De uitnodiging kunt u ook vinden bij het item
‘nieuws’ op onze app en website.
We hopen veel ouders, verzorgers te ontmoeten op de informatiebijeenkomst.

Externen

Herhaald bericht: Meiden aan de bal
Op zaterdag 17 juni wordt Meiden aan
de Bal georganiseerd in het Jan
Louwers Stadion. Alle meiden van 7 tot
en met 12 jaar krijgen dan GRATIS
verschillende voetbalactiviteiten
aangeboden. Op deze dag staan
sportiviteit en gezelligheid centraal!
Daarom mag je ook jouw vriendinnen
meenemen naar het evenement. Zowel
voetballende, als niet-voetballende
meiden zijn welkom bij Meiden aan de
Bal. Samen met de KNVB is er een
leuk en afwisselend voetbalprogramma
opgesteld. In een écht stadion leer je
vette trucjes en speel je partijtjes tegen de andere meiden. Niemand minder dan het
Vrouwenteam van FC Eindhoven AV gaat jullie deze dag begeleiden! De vorige editie zat
snel vol, dus wees er snel bij en meld je dochter tijdig aan!
Aanmelden kan via www.meidenaandebal.nl.

