
 
  

 
Nr. 37  maandag 18 juni 2018   

Belangrijke data  

 Maandag 18 en dinsdag 19 juni: Schoolkamp groep 7 

 Dinsdag 19 juni t/m vrijdag 22 juni: Schoolkamp groep 8 

 Dinsdag 19 juni: schoolreisje groepen 1 t/m 6  

 Maandag 25 juni:  voor opa’s en oma’s groep 8 opa en oma middag.   
 

 Dinsdag 26 juni: Koffieochtend op locatie Elegaststraat (zie hieronder) 

 Dinsdag 26 juni: 15.00 – 15.30 (kan iets later worden) Feestelijke afsluiting voor alle 
kinderen van het Voorleeshalfuurtje  
 

 

 
 

Activiteiten 
 
Schoolreisje 
Aanvulling op het eerste bericht in het Korenaarbulletin van 4 juni. 
De onderbouw (groep 1 t/m 3) worden om 15.00 uur op school verwacht. 
De bovenbouw (groep 4 t/m 6) worden om 16.45 uur op school verwacht. 
Groet, De schoolreiscommissie. 

 
Koffieochtend dinsdag 26 juni 
Op dinsdag 26 juni is er op onze locatie Elegaststraat weer een koffieochtend. 
Er staan 2 onderwerpen op het programma.  
Van 8.45 tot 9.15 uur gaan we het hebben over de schooladviezen en de Cito-eindtoets 
uitslag van 2018. 
Van 9.15 tot 10.15 uur gaat mevr. M. Middeldorp het met u hebben over de wijk. 
 
Kom naar de koffieochtend op 26 juni! 
En praat mee over de buurt, Jagershoef. 
 
Het oude politiebureau en de kerk staan leeg. 
Wat moet daar komen? Huizen, groen, of misschien een buurthuis? 
 
En wat vind jij leuk en goed in de buurt? En wat juist niet? 
 
Is het een fijne buurt voor jouw kinderen? 
 
Kom gezellig koffie drinken en mee praten, je bent van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Dromen Denken Doen projectteam  
Wooninc., Woonbedrijf, Gemeente Eindhoven en  Stichting Wijkbelang Jagershoef 
i.s.m. professionals uit de wijk 
 



Schoolkorfbaltoernooi 
Afgelopen zondag hebben tien kinderen van onze school deelgenomen aan het 
schoolkorfbaltoernooi dat bij PSV werd gehouden. Voorgaande jaren was dit het WK van 
Eindhoven, en vandaar dat de scholen niet met hun schoolnaam speelden, maar als een 
land: De kinderen uit groep 5/6 speelden als het land China en de kinderen uit groep 7 als 
Tanzania. 
Bij het opstellen van dit bericht waren nog niet alle scores verwerkt, maar het team China 
had sowieso een 4-1 winstpartij geboekt en een onfortuinlijke 6-8 nederlaag geleden. Team 
Tanzania speelde spectaculair 6-6 en leed een eervolle 7-10 nederlaag tegen uit de kluiten 
gewassen groep achters. Alle ontbrekende uitslagen zijn via de volgende link te bekijken: 
http://www.psvkorfbal.nl/Flex/Site/Page.aspx?PageID=35747&Lang=NL 
Het korfbaltoernooi is altijd een heel sportief en relaxt toernooi voor zowel spelers als ouders. 
Hopelijk doen we volgend jaar weer mee met minimaal twee teams, maar we hopen stiekem 
op meer. Leefstijl en korfbal(toernooi) passen perfect bij elkaar en dat hebben onze tien 
korfballers weer bewezen.  
Alle ouders en leerkrachten die zijn komen kijken namens de kinderen bedankt voor het 
supporteren.  
(Sportcommissie De Korenaar) 
 

 
 
Voorleeshalfuurtje  
 

 
 

 
Waar? Locatie Elegaststraat  
Wanneer? Op dinsdagmiddag 19 juni is er geen voorleeshalfuurtje i.v.m. het schoolreisje  

 
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
 

Externen  

http://www.psvkorfbal.nl/Flex/Site/Page.aspx?PageID=35747&Lang=NL

