
 
 

 
Nr. 36    maandag 10 juli 2017   
 
In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 
2017  

Belangrijke data  

 Maandag, dinsdag donderdag: Verkort rooster, school om 14.00 uur uit. Woensdag 
school uit om 12.15 uur.  

 Dinsdag 11-7: musical en afscheidsavond ouder(s)en leerlingen groep 8 

 Donderdag 13-7: wisseluur, leerlingen maken kennis met hun nieuwe leerkrachten 
en hun nieuwe lokaal. 

 Donderdag 13-7: om 14.00 uur start zomervakantie 
 Vrijdag 14-7: Teamuitje voor alle teamleden, kinderen vrij 
 Maandag 28 augustus: Start schooljaar 2017-2018, alle kinderen weer naar school. 

Op beide locaties voor ouder(s), verzorger(s) staat om 8.30 uur een kopje koffie/thee 
klaar in de hal van de school.  
 

Activiteiten 

Herhaald bericht: 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 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. 

 

Vakantieproject 
Ook de aankomende vakantie zal er weer een vakantieproject zijn in het schoolgebouw van 
De Korenaar aan de Elegaststraat. Mevrouw Tineke Tilborgs zal samen met veel vrijwilligers 
weer zorgen voor veel leuke en gezellige activiteiten.  
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur kunnen kinderen zich weer 
vermaken met allerlei activiteiten, zoals sporten, knutselen en spelletjes. 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. 
Wel is het zo dat kinderen jonger dan 6 jaar alleen terecht kunnen onder begeleiding van een 
ouder. 
Dus wil je in de vakantie bezig zijn met veel leuke activiteiten, kom dan naar dit project. 
Zie voor meer informatie die uitnodiging die als bijlage is toegevoegd bij dit Korenaarbulletin 
en de app en website van de school.  
 
Schoolreisje en schoolkamp  
We kijken terug op een fantastisch schoolreisje en een zeer geslaagd schoolkamp voor de 
groepen 7 en 8.  
Dit is het eerste jaar dat we ervoor gekozen hebben om de vrijwillige ouderbijdrage af te 
schaffen en alleen een bijdrage voor het schoolreisje en het kamp te vragen. Fijn dat álle 
ouders op tijd deze bijdrage hebben betaald. 

 
Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje Spilcentrum 
Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat. Ben jij er ook bij?  
 
Dinsdagmiddag 11 juli is het laatste voorleeshalfuurtje van dit schooljaar. We sluiten dit 

samen gezellig af. Het voorleeshalfuurtje start dinsdag 11 juli om 14.15 
uur, dit in verband met verkort lesrooster.  

 

 
 



Herhaald bericht: 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. 
 

  

mailto:m.litjens@eindhoven.nl


 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Voorstellen juf Ymke Prince  
Beste ouders/ verzorgers, 

Graag wil ik mezelf even voorstellen als de nieuwe leerkracht van De 
Korenaar. 
Ik ben Ymke Prince en ben 31 jaar. Ik woon in Eindhoven en kom het nieuwe 
schooljaar fulltime in groep V3b werken, waar ik enorm veel zin in heb. De 
afgelopen 8 jaar ben ik werkzaam geweest op basisschool  De Springplank 
in Eindhoven en heb in die tijd ook mijn Master Educational Needs 
specialisatie gedrag afgerond. 
Na met veel plezier te hebben gewerkt op deze school, ben ik klaar voor een 
nieuwe uitdaging. 
Ik kijk dan ook uit naar een plezierige samenwerking,  zodat we samen kinderen kunnen 
laten schitteren. 
Tot gauw! 
Vriendelijke groet, 
Ymke Prince 
 

Personeelswisseling 
Dinsdag jl. is bekend geworden dat juf Roebi Diender met ingang van 1 augustus 2017 een 
nieuwe uitdaging aangaat. Zij heeft gekozen voor een nieuwe baan op collega SKPO school 
‘t Slingertouw. Wij wensen juf Roebi daar weer net zoveel plezier en ontwikkeling als zij op 
De Korenaar heeft gehad en doorgemaakt.  
 
Volgend schooljaar wordt juf Nienke Noordhoek de leerkracht van groep V5/6. Voor velen 
een bekend  gezicht op onze school en afgelopen jaar ook werkzaam geweest in  
groep 5 en 6  
Eigenlijk zou juf Nienke onze school moeten verlaten omdat zij als vaste vervanger 
werkzaam was op onze school. Wij zijn blij dat we Nienke nu als vaste leerkracht kunnen 
benoemen. De ouders, verzorgers van deze groep zijn vorige week reeds geïnformeerd. 
Donderdag 13 juli zal Nienke aanwezig zijn bij het ‘wisseluurtje’.  

 

Externen  
Herhaald bericht: 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.  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Na een laatste schoolweek die bol staat van allerlei activiteiten start op 

maandag 17 juli de zomervakantie.  

Het team van De Korenaar wenst alle kinderen, ouders, verzorgers en andere 

betrokkenen bij onze school een hele fijne zomervakantie toe. We zien jullie 

allemaal met plezier weer terug op maandag 28 augustus.  

 

Voor alle ouder(s), verzorger(s) staat er deze ochtend, 

maandag 28 augustus, op beide locaties een kopje 

koffie/thee klaar in de hal van de school. Dit tussen 8.30 

en 9.00 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en gezellig bij te praten na 6 weken 

vakantie.  

Hartelijke groet, 

Team basisschool De Korenaar  


