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Belangrijke data



Vrijdag 1 juni: Vrije dag groepen 1-2
Dinsdag 5 juni: Feestelijke start van bouw van onze nieuwe school én kick off
talentprogramma Korenaar: Ik doe mee! En Dikkie & Dik ook!

Activiteiten
5 JUNI FEEST OP DE KORENAAR
VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS/VERZORGERS
ÉN GENODIGDEN
Alles nog een keer op een rijtje:














Alle kinderen zijn deze dag gewoon om 8.30 uur op school op hun eigen locatie.
12.30 uur: Officiële openingshandeling van de start van de bouw van onze
nieuwe school, Gerretsonlaan 17 (alle kinderen lopen samen met hun
leerkrachten hier naar toe)
Voor wie? Alle kinderen van De Korenaar en hun ouder(s)/verzorger(s),
omwonenden en genodigden (bestuur van SKPO, gemeente Eindhoven,
Spilpartner Dikkie & Dik, de architect, het bouwbedrijf, etc.)
12.00 uur: Alle kinderen, hun ouder(s), verzorger(s), en genodigden naar locatie
Elegaststraat 1.
12.00-13.00 uur: Officieel gedeelte + lunchpauze (alle kinderen en
ouder(s)/verzorger(s) hebben zelf een lunchpakket/drinken bij zich)
13.00 uur: Kick off talentprogramma Korenaar: Ik doe mee! En Dikkie & Dik ook!
13.30-14.45 uur: Workshops voor kinderen én uitleg programma
talentontwikkeling (door Berdi de jonge) en uitleg onderzoek programma
talentontwikkeling (door Jana Vyrastekova)
14.45 uur: Alle kinderen (zowel locatie Elegaststraat als Vitruviusweg) worden
door hun ouder(s)/verzorger(s) opgehaald op Locatie ELEGASTSTRAAT.
Kinderen van de Vitruviusweg die niet opgehaald zijn lopen samen met
leerkrachten naar de Vitruviusweg en kunnen daar opgehaald worden tussen
15.00-15.45 uur. Ook de kinderen die naar de bso van Dikkie & Dik gaan worden
daar opgehaald.
Ouder(s)/verzorger(s) die voor hun kinderen gebruik maken van een andere bso
en kinderen die met de taxi worden opgehaald dienen deze instanties zelf de
gewijzigde schooltijd door te geven
En kon u er overdag niet bijzijn? Wat jammer!
We bieden u tussen 18.30 en 20.00 uur de gelegenheid om met of zonder
kind(eren) naar de Elegaststraat te komen. Er is een foto impressie van de
feestelijke dag, er zijn nog een beperkt aantal workshops en Jana Vyrastekova
en Berdi de Jonge zijn aanwezig om uitleg te geven over het programma
talentontwikkeling en het onderzoek

Het programma talentontwikkeling kunnen we aanbieden dankzij subsidie van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Radboud Universiteit doet onderzoek naar de effecten van het
naschoolse aanbod.

GELUKSSTEENTJES
We willen u vragen om uw kind(eren) een kiezelsteen (passend in een kinderhand) te
laten zoeken en op deze steen/dit steentje een wens (voor onze school) te laten
schrijven.

GEEF UW KIND(EREN) DEZE GELUKSSTEEN
DINSDAG 5 JUNI MEE NAAR SCHOOL!
Tijdens de openingshandeling verzamelen we al deze geluksstenen.
Daarna worden deze stenen tijdens de bouw in een kuil onder het ‘hart van de school’
ingegraven door de aannemer zodat alle goede wensen tot in de lengte der jaren een
mooie plek hebben onder onze school.
Wilt u ook uw steentje met goede wensen bijdragen? Ook uw steen(tje) is welkom
tijdens de officiële openingshandeling bij de nieuwbouw om 11.30 uur.

Schaaktoernooi
A.s. woensdag 30 mei komen er 8 kinderen van een school uit Mierlo naar onze school
om met en tegen onze kinderen te komen schaken.
We spelen een toernooitje met 2 teams van de Korenaar tegen twee teams van de school uit
Mierlo.
Hetzelfde principe als bij de Schoolschaakkampioenschappen
We beginnen rond half twee en het toernooi kan uitlopen tot uiterlijk 15.00 uur
Ik hoop dat al onze schakers van de Korenaar dan aanwezig zijn.
Dan kunnen we er een prachtig toernooi van maken.
Meneer Mario Adriaans.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 29 mei van 15.00-15.30 uur is er weer een voorleeshalfuurtje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Bieb-ouders
Jaarlijks organiseert de bibliotheek Eindhoven een feestelijke avond voor alle vrijwilligers
schoolbibliotheek. Dit schooljaar hebben onze bieb-ouders een mooi boekenpakket
gewonnen. Het boekpakket bestaat uit 8 boeken uit de serie het leven van een loser.

Externen
Welkom bij het High Tech Crit Festival!
Het wielerfestival voor jong en oud op 23 en 24 juni bij de High Tech Campus in Eindhoven.
Een gezellig dagje uit voor het hele gezin waar twee dagen lang van alles te zien en te
beleven is op fietsgebied. Natuurlijk is er veel aandacht voor kinderen met luchtkussens,
BMX demonstraties, er is een pumptrack en een open dag bij Shimano met leuke
activiteiten.

De dikke banden race
Je hebt de Tour de France, de Giro Italia maar bij het High Tech Crit Festival hebben we de
dikke banden race! Meld je gratis aan op de website en verschijn zondagochtend 24 juni
met jouw eigen fiets aan de startlijn. Een wedstrijd waar sportiviteit en ontdekken van de
wielersport belangrijker is dan winnen. Veel plezier! (zie bijlage).

Vriendinnendag
Op vrijdag 8 juni is er een Vriendinnendag. Je kunt hier door samen te voetballen nieuwe
vriendinnen maken. (zie bijlage).

