
 
 

 

Nr. 37    maandag 4 juli 2016 

Belangrijke data  
 Maandag 4 juli: 13.15-14.30 uur Opa en Oma middag Q t/m Z locatie Vitruviusweg  

 Dinsdag 5 juli: Mogelijk Suikerfeest. Mocht maandagavond 22.00 uur in verband met de 
maanstand blijken dat het Suikerfeest toch op woensdag 6 juli gevierd gaat worden dan 
verwachten wij de kinderen voor wie nu verlof is gegeven voor dinsdag 5 juli alsnog op 
school deze dag. 

 Woensdag 6 juli: Suikerfeest.  

 Woensdag 6 juli: Studiedag team, alle kinderen vrij 

 Donderdag 7 juli: Ouderbedankochtend en afscheid juf Toos, locatie Vitruviusweg 

 Vrijdag 8 juli: Ouderbedankochtend en afscheid meneer Ton, locatie Elegaststraat  

 Maandag 11 juli: Extra uitvoering musical groep 8 voor de opa’s en oma’s van de 
kinderen uit groep 8.  

 Maandag 11 en dinsdag 12 juli: Schoolkamp groep 7 

 Dinsdag 12 juli: Schoolreisje groep 1 t/m 6  

 Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juli: Schoolkamp groep 8  

 Vrijdag 15 juli: Roostervrije dag groep 1-2, alle kinderen vrij  

 
Attentie: in Korenaarbulletin 33 hebben we de vrije dagen van het volgende schooljaar 

benoemd. Er zijn twee wijzigingen. Zie bijlage. Alle dagen staan ook in de school-app. 

Activiteiten  

Oproep nieuwe leden Ouderraad  
Voor zowel locatie Vitruviusweg én locatie Elegaststraat 
Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar versterking van de Ouderraad. 
U bent de geschikte kandidaat als:  

 Uw kind(eren) op de Korenaar zitten  

 U vader, verzorger, bent van een kind/kinderen op onze school  

 U moeder, verzorger bent van een kind/kinderen op onze school 

 U betrokken bij uw kind(eren) bent  

 Uw kinderen het leuk vinden als u bij activiteiten op school aanwezig bent 
om te helpen 

 U liever meepraat IN de school dan erbuiten   

 U het leuk vindt om Samen met andere ouders en leerkrachten activiteiten 
te bedenken en daarbij te helpen  

 U vindt dat vele handen licht werk maken  
 
Wat kost dit u aan tijd? 

 Locatie Vitruviusweg: ongeveer 7 avonden per schooljaar vergaderen van 
20.00 uur tot 22.00 uur  

 Locatie Elegaststraat: ongeveer 7x vergaderen per schooljaar op een 
ochtend of een middag  

 Voorbereiding van een activiteit, meestal in de middag, samen met de 
commissie   

 Helpen tijdens de activiteit 
Wat geeft het u? 

Plezier - Voldoening - Ontmoetingen - Betrokkenheid - Elkaar beter leren    
kennen 
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Heeft u interesse, wilt u meer weten, wilt u zich aanmelden? Neem contact op met: 

 Liesbeth Colsen, voorzitter Ouderraad locatie Vitruviusweg of één van de andere leden 

van de ouderraad. Deze kunt u vinden op de app van onze school.  

 Jaklien Koole, leerkracht groep 4 locatie Vitruviusweg en contactpersoon team Ouderraad 

 Judith van Steensel, intern begeleider locatie Elegaststraat en contactpersoon team 

Ouderraad  

 

Marathon Eindhoven  
Op 9 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).  
Omdat het nieuwe schooljaar pas op 5 september begint, en er daarna nog maar weinig tijd is om 
in te schrijven, kun je jezelf nu al opgeven!  

 
De MiniMarathon:  

 1.5 km  

 Inschrijfgeld:  4,-  

 Deelname vanaf 4 jaar.  

 Inschrijven voor maandag 18 juli  

   
City Run:  

 4,5 km  

 Inschrijfgeld: 6,-  

 Deelname vanaf 6 jaar.  

 Inschrijven voor maandag 18 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 jaar 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 zusjes die niet op de Korenaar zitten mogen zich ook via school 
inschrijven.  
   
Schrijf je zo snel mogelijk in maar in ieder geval voor 18 juli.  

 
Met sportieve groet,  
Marly Litjens  
m.litjens@eindhoven.nl  
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Waar zijn we als school mee bezig ? 
 
Groepsverdeling 2016-2017  
De leerkrachten en intern begeleiders zijn druk bezig met de verdeling van de kinderen betreffende 
de groepen 3, 4/5 en 7 locatie Vitruviusweg en de groepen 8 locatie Elegaststraat. In een eerder 
bericht heeft u kunnen lezen dat we de groepsverdeling aan u bekend maken op woensdag 13 juli.  
 

      
 
 

Rapport van bevindingen Kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie  
Zoals u weet heeft de school, april 2016 jongstleden twee dagen inspectiebezoek gehad.  

1. Onderzoek in het kader van Voor- en Vroegschoolse educatie aan ons Spilcentrum 
Jagershoef (VVE) op donderdag 7 april 

2. Regulier Kwaliteitsonderzoek De Korenaar op dinsdag 12 april 
 

Tijdens het regulier kwaliteitsonderzoek bekijkt de inspectie verschillende onderdelen 
(standaarden) van de school.  
Voor elk van deze standaarden krijgt de school een beoordeling.  
 

Deze beoordelingen zijn als volgt: 
1. Zeer zwak (verbeteringen zijn dringend nodig) 
2. Zwak (verbeteringen zijn wenselijk) 
3. Voldoende 
4. Goed (een voorbeeld voor anderen) 
5. Niet te beoordelen 

 
De volgende standaarden van De Korenaar zijn in het onderzoek beoordeeld: 

1. Onderwijsresultaten 
2. Onderwijsproces 
3. Schoolklimaat en veiligheid 
4. Kwaliteitszorg en ambitie  
 

Deze standaarden worden weer uitgesplitst in meerdere onderdelen. 
 
In de komende periode kunt u steeds in het Korenaarbulletin lezen hoe de inspectie deze 
standaarden op de verschillende onderdelen beoordeeld heeft.  
Hieronder ziet u een print uit het originele rapport van de eerste standaard, de onderwijsresultaten. 
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De volledige inspectierapporten zullen gepubliceerd worden op de nieuwe website van de school. 
Het streven is dat deze 20 juli online is.  
Tevens zal de onderwijsinspectie de rapporten van bevindingen publiceren op de website van het 
ministerie van onderwijs. 
 

Externe activiteiten / informatie 
WijEindhoven  
Beste ouders, ik ben vanwege een ingelaste training dinsdag 12 juli niet aanwezig voor het open 
spreekuur van WijEindhoven op de school. 
 
19 juli ben ik weer aanwezig vanaf 8.30 - 9.30 u op de school. 
  

 

 

 

Koen Renders  
Generalist  Woensel Noord 
Ontginning 
Aanwezig op: di, wo, do, vr 
T. 06 46 62 83 42 
E. koenrenders@wijeindhoven.nl 
www.wijeindhoven.nl 
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