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Belangrijke data  

 

 Dinsdag 27 juni: POinActie. De Korenaar neemt deel aan de 

landelijke prikactie: De school start om 9.30 uur. Alle 

kinderen een uur later naar school!  

 Dinsdag 27 juni: 20.00 uur MR vergadering 

 Woensdag 28 juni: 8.30-10.30 Ouderbedankochtend Vitruviusweg  

 Donderdag 29 juni: 8.30-10.00 Ouderbedankochtend Elegaststraat  

 Vrijdag 30 juni: vrije dag alle leerlingen van groep 1-2 

 Maandag 3 juli: start schoolkamp groepen 7 

 Dinsdag 4 juli: schoolreis groep 1 t/m 6 

 Dinsdag 4 juli: start schoolkamp groepen 8 

 
 

Activiteiten 
 
Verlofaanvragen suikerfeest 
Ouders die samen met hun familie het suikerfeest vieren, kunnen één dag verlof 
aanvragen. In bijna alle gevallen zal dat de maandag 26 juni zijn. 
Het invullen van de verlofaanvraag kan achteraf. Wij zullen kijken welke leerlingen 
maandag 26 juni afwezig zijn. Zij krijgen dinsdag een gele verlofbrief mee naar huis. Deze 
vullen de ouders in. De ouder of de leerling levert deze verlofbrief (dinsdag 27 of 
woensdag 28 juni) weer in op school. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
 
Laatste schoolweek 
Ook dit jaar wordt de laatste week van het schooljaar weer een gezellige en feestelijke 
week! Gedurende deze week zijn er andere schooltijden. Op maandag, dinsdag en 
donderdag zijn de kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school. Op woensdag zijn de 
kinderen van 8.30 uur tot 12.15 uur op school.  
Na het grote succes van vorig jaar heeft de commissie besloten ook dit jaar weer een 
ruilmarkt te organiseren. Dus heeft uw kind speelgoed (boeken, knuffels, spelletjes etc.) 
om te ruilen, geef het uw zoon of dochter donderdag 13 juli mee naar school! 
Hieronder vindt u de planning voor beide locaties. Aangezien de kinderen op 
verschillende dagen een stuk moeten lopen, willen wij u vragen hier rekening mee te 
houden met kleding en schoenen. Omdat wij het weer helaas niet zelf in de hand hebben, 
willen wij u vragen hier ook rekening mee te houden. Mocht het heel warm zijn geef uw 
kind dan gerust extra drinken mee. Mocht er een bui vallen gaan de activiteiten door, 
maar bij veel regen passen wij het programma natuurlijk aan. 

 
Vitruviusweg  

Dag Activiteit  Belangrijk voor thuis 

Maandag 10 juli Naar de musical van groep 8 Zelf pauzehap, lunch 
en drinken meenemen  

Dinsdag 11 juli Groepen 1 t/m 3 naar de VOJ 
speeltuin  
Groepen 4 t/m 7 naar de splinter 

Zelf pauzehap, lunch 
en drinken meenemen 

Woensdag 12 juli Spelletjesochtend met de hele 
school op de vitruviusweg 

Geen pauzehap en 
drinken meenemen 

Donderdag 13 juli De Korenaarruilmarkt 
 
Doorschuiven naar de nieuwe juf 
of meester 
 
Afsluiting van het schooljaar in de 
klas 

Zelf pauzehap, lunch 
en drinken 
meenemen. 
 
Spullen om te ruilen 
en een kleedje 
meenemen voor de 
ruilmarkt. 

 
Elegaststraat  

Dag Activiteit  Belangrijk voor thuis 

Maandag 10 juli Groepen 1 t/m 7 naar de splinter Zelf pauzehap, lunch 
en drinken meenemen  

Dinsdag 11 juli Naar de musical van groep 8 Zelf pauzehap, lunch 
en drinken meenemen 

Woensdag 12 juli Spelletjesochtend met de hele 
school op de vitruviusweg 

Geen pauzehap en 
drinken meenemen 

Donderdag 13 juli De Korenaarruilmarkt 
 
Doorschuiven naar de nieuwe juf 
of meester 
 
Afsluiting van het schooljaar in de 
klas 

Zelf pauzehap, lunch 
en drinken 
meenemen. 
 
Spullen om te ruilen 
en een kleedje 
meenemen voor de 
ruilmarkt. 



 
Vakantielezen (deel 2) 
Lezen in de vakantie is leuk én slim! 
Twee weken geleden berichtten we u van de 
vakantieBieb-app die in het leven is geroepen om het 
blijven lezen in de zomervakantie te promoten. Zo kan 
achteruitgang van het leesniveau van uw kind 
tegengegaan worden. In de VakantieBieb staan ruim 30 
e-books voor 6 t/m 18 jaar om zelf te lezen, maar 
voorlezen kan natuurlijk óók! Zo kunnen kinderen lekker 
doorlezen in de vakantie. De app is sinds 1 juni gratis op 
je tablet of smartphone te downloaden. Deze week krijgt 
uw kind een promotiekaart mee naar huis met alle 
informatie erop! 

 
 
First LEGO league voorlichting 
Op donderdag 29 juni wordt de start 
gemaakt voor vormen van het nieuwe First 
LEGO league team van de Korenaar. 
Leerlingen hebben zich kunnen opgeven 
voor dit fantastische project. Alle 
betrokkenen zijn uitgenodigd om naar deze 
voorlichtingsavond te komen. De voorlichting 
begint om 18:30 uur op de locatie 
Elegaststraat De onderstaande 
onderwerpen zullen de revue passeren: 
 

 Wat houdt de wedstrijd in; 

 Hoe wordt het Korenaar-team 

samengesteld; 

 De teamcoach; 

 De teammentor; 

 De deelnemersregels; 

 Wat is de taak van de ouders; 

 Tijd en planning; 

 De kosten; 

 Mijn taak; 

 Vragen 

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen luisteren en misschien…………. 
 
We hopen op veel belangstelling. 
 
Met vriendelijke groet, 
Carstian Dirks 
Techniekcoördinator  
 
 
 
 
 



Schaaktoernooi  
Zondag 18 juni is op Bs. 't Karregat in Eindhoven de laatste ronde om de Eindhovencup 
gespeeld.  
Er waren 57 kinderen op af gekomen. Een mooi aantal op deze Vaderdag.  
De kinderen vermaakten zich zoals gewoonlijk weer uitstekend met de activiteiten zoals, 
het grote schaakbord, het Estafetteschaak en het schaaktoernooi zelf.  
Van onze school deden dit keer 2 kinderen mee.  
Daniel Mao speelde in groep B. Hij speelde goed en werd vierde in zijn groep.  
Bram Bijsterveld speelde in groep C. Door de zenuwen ging het wat minder.  
Maar hij ging wel naar huis met een grote aanmoedigingsbeker.  
Aan het eind van de dag kreeg iedere deelnemer een mooi prijsje en omdat het de laatste 
ronde was ook een medaille.  
Het was weer een geslaagde dag.  
 
Voor kinderen die ook zin hebben in schaken, op onze school aan de Elegaststraat geven 
we iedere woensdag les van 13.15 uur tot 14.15 uur. Je krijgt dan een half uur les en een 
half uur spel.  
Je kunt je opgeven bij ondergetekende of bij de leerkracht van je groep.  
Meneer Mario Adriaans.  

 
 

 
Waar zijn wij als school mee bezig 

  
POinActie.  
In de 2 voorgaande Korenaarbulletins en 
via de social media zijn er eerdere 
berichten over de prikactie met u gedeeld.  
Morgen is het zover.   
De korenaar neemt deel aan de landelijke 
prikactie. De school start een uur later. 
Alle kinderen om 9.30 uur naar school.  
Alle leerkrachten hebben een uur extra tijd 
om allerlei taken ter afsluiting van het 
schooljaar / opstart van het nieuwe 
schooljaar in dit uur te plannen, dit in het 
kader van werkdrukverlaging.  
Het is echt de bedoeling dat de kinderen 
pas om 9.30 komen.  
Voor ouder(s), verzorger(s), voor wie het echt 
problematisch is om hun kind(eren) een uur later te 
laten starten is er opvang op het speelplein. Tijdens de 
prikactie is de school verder gesloten.  

Team De Korenaar 
Steunt u als ouder, verzorger deze actie om de kwaliteit van onderwijs, ook 
voor de toekomst te waarborgen?  

Teken de petitie voor goed primair onderwijs op www.pofront.nl 
 
 
 
 
 

http://www.pofront.nl/petitie/


Taalles ‘Taalverhoging en ouderparticipatie’ 
Op dinsdag 20 juni was er een informatiebijeenkomst over de taallessen op locatie 
Elegaststraat. De taallessen starten op dinsdag 29 augustus en zijn iedere 
dinsdagmorgen van 8.45-11.45 uur op locatie Elegaststraat. De taallessen zijn voor ALLE 
ouder(s), verzorger(s) van ons Spilcentrum (basisschool De Korenaar en kinderopvang 
Dikkie & Dik). 
Ook andere bewoners uit de wijken Jagershoef / Prinsejagt kunnen zich inschrijven. 
Indien er veel aanmeldingen zijn dan gaan ouder(s), verzorger(s) van het Spilcentrum 
Jagershoef / Prinsjagt voor.  
In de bijlage bij dit Korenaarbulletin en op de app en onze website vindt u het 
inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de balie op zowel locatie 
Elegaststraat als Vitruviusweg of mailen naar directie-korenaar@skpo.nl 
Aanmelden kan vanaf vorige week en gedurende het gehele schooljaar.  
 

Externen  
 
Stichting Hulphond 
Beste ouder(s), verzorger(s) van de kinderen 
op onze school. 
Ik ben Lenn Blokker uit groep V3b.  
Ik heb spulletjes van ‘Help ‘m geleidehond 
worden’.  
Ik heb een spaarpot en boekjes.  
Ik wil heel graag geld gaan sparen voor 
nieuwe hulphonden.  
Dit wil ik heel graag omdat ze dan deze honden 
kunnen gebruiken voor mensen die blind zijn of niet goed kunnen lopen of iets 
anders. Dan kunnen de honden helpen. Een vriendin van mijn mama krijgt zo’n 
hulphond die haar wakker gaat maken als ze een nachtmerrie heeft. Ze kan dan 
beter slapen en ze wordt daar dan blij van. Van haar heb ik de spulletjes gekregen.  
HOE GA IK DIT DOEN? 
IN DE HAL VAN ONZE SCHOOL OP DE VITRUVIUSWEG STAAN DE SPULLETJES 
VAN DE GELEIDEHONDEN.  
IN DE SPAARPOT KUNT U UW BIJDRAGE DOEN.  
Als het zomervakantie is neem ik de spaarpot mee naar huis en na de 
zomervakantie zet ik de spaarpot weer terug.  
Samen met juffrouw Marja tel ik het geld en samen met mijn papa en mama ga ik 
ervoor zorgen dat dat geld naar de stichting van de hulphonden gaat. Samen met 
juffrouw Berdi heb ik dit berichtje gemaakt. En na de vakantie laat ik jullie weten 
hoeveel geld er al in de spaarpot was.  
Ik hoop dat u mee gaat doen.  
Dank je wel.  
Groetjes van Lenn uit groep V3b  

 
Wist u dat: 
Meneer Gerthom op woensdag en donderdag bij 
Brownies & Downies werkt.  
Dat meer oud-leerlingen van onze school daar werken. 
Dat je daar gezellig wat kunt drinken en heerlijk kunt 
lunchen?  
Dat meneer Gerthom trots op de foto staat in het 
magazine ‘Frits’ 

 

mailto:directie-korenaar@skpo.nl

