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Belangrijke data






Maandag 3 juli: Opa en oma middag groep 8a en 8b Elegast
Maandag 3 en dinsdag 4 juli: Groepen 7 op schoolkamp
Dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juli: Groepen 8 op schoolkamp
Dinsdag 4 juli: Groepen 1 t/m 6 schoolreisje
Vrijdag 7 juli: Rapporten mee naar huis

Maandag 10 t/m donderdag 13 juli: alle dagen verkort lesrooster, school om 14.00 uur
uit
Dinsdagavond 11 juli: Musical groep 8 en afscheidsavond
Donderdag 13 juli: laatste schooldag
Vrijdag 14 juli: Alle personeelsleden van De Korenaar op schoolreisje
Vrijdag 14 juli: Start zomervakantie; alle kinderen vrij

Activiteiten
Schoolreisje
Aankomende dinsdag is het eindelijk zo ver!
Ons jaarlijkse schoolreisje!!
Groepen 1 tot en met 3 gaan een geweldige dag
beleven in ‘de Hooiberg’.
Groepen 4 tot en met 6 krijgen een dag vol met
sprookjes, spanning en avontuur in ‘de Efteling’.
Onze kinderen zijn voorzien van een begeleider
en een herkenbaar T-shirt.
Het park zal in groepjes worden bezocht. Alle
begeleiders van de groepjes zijn goed ingelicht.
De leerkracht heeft de groepsindeling verzorgd en
alle begeleiders hebben een telefoonnummer voor
calamiteiten.
Wij hopen op geweldige belevenissen en een schoolreis om nooit te vergeten.

Laatste schoolweek: ruilmarkt
Ook dit jaar wordt er weer een ruilmarkt georganiseerd in de laatste schoolweek.
Kinderen nemen van thuis spulletjes mee die ze kunnen en willen ruilen. Zo kunt u thuis
vast met uw kind kijken wat er geruild kan worden. Denk hierbij aan speelgoed, knuffels
en boeken, maar niet aan computerspelletjes en duur speelgoed. Wat kinderen

meenemen moet in 1 tas kunnen. Geef het uw zoon of dochter donderdag 13 juli mee
naar school. Alles wat niet geruild wordt, nemen ze weer mee naar huis.
Planning laatste schoolweek
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 dan gaan de activiteiten door,
maar bij veel regen passen wij het programma natuurlijk aan.
Vitruviusweg
Dag
Maandag 10 juli
Dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli
Donderdag 13 juli

Activiteit
Naar de musical van groep 8
Groepen 1 t/m 3 naar de VOJ speeltuin
Groepen 4 t/m 7 naar de splinter
Spelletjesochtend met de hele school
op de Vitruviusweg
De Korenaarruilmarkt

Doorschuiven naar de nieuwe juf of
meester

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

Afsluiting van het schooljaar in de klas
Elegaststraat
Dag
Maandag 10 juli

Activiteit
Groepen 1 t/m 7 naar de splinter

Dinsdag 11 juli

Naar de musical van groep 8

Woensdag 12 juli

Spelletjesochtend met de hele school
op de Vitruviusweg
De Korenaarruilmarkt

Donderdag 13 juli

Doorschuiven naar de nieuwe juf of
meester

Afsluiting van het schooljaar in de klas

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

Marathon Eindhoven
Op 8 oktober gaat de Korenaar weer meedoen met de
Marathon van Eindhoven.
Alle kinderen kunnen meedoen aan de Mini Marathon (minimale leeftijd
4 jaar) of aan de Cityrun (minimale leeftijd 6 jaar).
De MiniMarathon:





1.6 km (1 mijl)
Inschrijfgeld: 4,Deelname vanaf 4 jaar.
Inschrijven voor donderdag 14 juli

City Run:





5 km
Inschrijfgeld: 6,Deelname vanaf 6 jaar.
Inschrijven voor donderdag 14 juli

Om ons op de Marathon voor te bereiden, krijgen de groepen 4 t/m 8 een hardloopclinic.
Dat is een bijzondere sportles waarin je van alles leert over hardlopen.
Een aantal groepen hebben dit jaar de clinic al gehad, de andere groepen komen volgend
schooljaar aan de beurt.
Wil je mee doen met de marathon dan kun je jezelf aanmelden door een mailtje te sturen
naar m.litjens@eindhoven.nl
Vermeld hierbij per deelnemer:






Volledige naam.
Welke afstand je rent.
Je geboortedatum.
Welke groep.
Het inschrijfgeld kan gepast in een envelop, met vermelding van deelnemers
afgegeven worden bij de groepsleerkracht. Pas als het inschrijfgeld binnen is, is de
inschrijving definitief.

Papa’s, mama’s, broertjes en zusje die niet op de Korenaar zitten mogen zich
ook via school inschrijven.

Schrijf je zo snel mogelijk in maar in ieder geval voor 14 juli.
Dinsdag 4 juli is er geen voorleeshalfuurtje in verband met het schoolreisje.
Dinsdag 11 juli is het laatste voorleeshalfuurtje van dit schooljaar. We
sluiten deze gezellig af met wat lekkers.

Lezen in de vakantie
In deze laatste lesweek mogen alle kinderen 2 boeken uit de bibliotheek lenen om tijdens
de vakantie thuis te lezen. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden en leuk! Om de
boeken schoon en heel te houden vragen we u wel een stevige tas mee te geven voor de
boeken. Graag ontvangen we de boeken, direct na de zomervakantie, weer in goede staat
terug.
Meldingen van de bibliotheek
Indien u een mail krijgt van de bibliotheek met de melding dat uw kind een bepaald boek
moet inleveren, en u heeft dit boek niet thuis liggen, mag u het volgende doen:
Stuur de mail met de melding door naar onze mediacoach Anke Ansems met mailadres
a.ansems@bibliotheekeindhoven.nl en zet in het bericht dat dit boek niet in uw bezit is. Zij
haalt dan de melding van het pasje van uw kind af. Gezien de leerlingen op onze school
zelf hun boeken bij de computer lenen en inleveren, kan het wel eens gebeuren dat een
boek op een bepaald pasje blijft staan. Soms vervelend, maar met een simpele mail
opgelost!

Waar zijn wij als school mee bezig
Personeelswisseling
Een paar weken geleden is bekend geworden dat juf Mireille Faassen met ingang van 1
augustus 2017 een nieuwe uitdaging aangaat. Zij heeft gekozen voor een nieuwe baan op
collega SKPO school De Springplank. Wij wensen juf Mireille daar weer net zoveel plezier
en ontwikkeling als zij op De Korenaar heeft gehad en doorgemaakt.
Wij zijn blij dat wij met de benoeming van juf Ymke Prince een goede en ervaren (met
name in groep 3) nieuwe collega hebben kunnen benoemen. Juf Ymke zal komend
schooljaar leerkracht zijn van groep V3b. De ouders, verzorgers van deze groep zijn
vorige week reeds geïnformeerd. Donderdag 13 juli zal zij op school aanwezig zijn bij het
‘wisseluurtje’. Ook is juf Ymke zich achter de schermen al aan het voorbereiden op haar
nieuwe baan op onze school, u kunt hierbij denken aan het doorspreken van de kinderen,
inlezen in methodes etc. etc.
In een volgend Korenaarbulletin zal juf Ymke Prince zich aan u voorstellen.
Mireille Faassen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Zoals een aantal van jullie al hebben vernomen, zal ik volgend schooljaar starten op
basisschool De Springplank.
Ik heb altijd met veel plezier op de Korenaar gewerkt en erg veel geleerd om een goede
basis te leggen als leerkracht. Ik ben dan ook dankbaar dat ik dit op deze school heb
mogen doen!
Maar soms komt er een uitdaging op je pad waar je voor moet gaan. Ik heb hier super
veel zin in, maar zal alles en iedereen van de Korenaar ook erg gaan missen!
Bedankt voor de fijne samenwerking en wie weet tot ziens!
Groetjes,
Mireille Faassen

Oefening ontruiming
Donderdag 29 juni heeft op zowel locatie Elegaststraat
als locatie Vitruviusweg een oefening ontruiming
plaatsgevonden. Deze zijn effectief en rustig verlopen.
Een professional van het bedrijf Saasen is bij beide
ontruimingen aanwezig geweest. De werkgroep Arbo en
de directie zullen samen met hem de ontruimingen
evalueren. Het ontruimingsplan zal op basis van deze
evaluatie daar waar nodig bijgesteld worden.

Rots&water diploma
Deze kanjers hebben op dinsdag 20 juni hun Rots&Water diploma gehaald. Gefeliciteerd!
Zij hebben wekenlang geoefend met sterk staan, focussen, ademhaling (m.n. bij emotie of
boosheid, bekende term voor de kinderen: boos? Zet de ‘airco’ aan, samenwerken,
incasseren, voor jezelf opkomen, passende lichaamshouding en mimiek, ‘stop’ zeggen,
sterk weglopen (bijv. bij conflicten) en zelfvertrouwen. In de laatste training hebben ze een
plankje doorgeslagen waarop een doel voor zichzelf stond getekend of geschreven.
Goed gedaan Wout, Ethem, Lozan, Milou, Joey, Mattie,Hicham, Keano, Nora en Bram B.
Juf Wilma Jonkers
Rots&Water trainer

Externen
Bureau leerplicht Eindhoven, luxe verzuim
De directie van de school van uw kind(eren) dient ongeoorloofde afwezigheid en
verdachte ziekmeldingen bij ons te melden in de week voorafgaande aan de
zomervakantie en maandag 28 augustus op het volgende mailadres:
leerplichtplus@eindhoven.nl
Graag willen we dan de naam, het adres en de geboortedatum van de betreffende
leerlingen doorkrijgen.
We zullen dan op huisbezoek gaan.
Met vriendelijke groet,
Bureau Leerplicht Eindhoven
Beste ouder(s), verzorger(s),
De directie van De Korenaar zal volgens bovenstaande richtlijnen handelen.

Helen’s knutselcafé in de zomervakantie in de Boekenberg!
In de zomervakantie niets te doen? Kom naar Helen’s knutselcafé in kinderboekenwinkel
‘de boekenberg’! Op woensdagmiddag maken we de leukste knutsels in de
Boekenbergtuin onder het genot van een glaasje limonade. De activiteiten zijn geschikt
voor kinderen van 4 tot 9 jaar. De middagen staan altijd in het teken van een mooi boek.
Ouders kunnen genieten van een kopje koffie! Komen jullie mee knutselen?
De data zijn:
12 juli om 15.00u
19 juli om 15.00u
26 juli om 15.00u
2 augustus om 15.00u

