
 
 

 

Nr. 4   donderdag 6 oktober      
 

Belangrijke data  
 Zondag 9 oktober 2016: Marathon van Eindhoven; Mini Marathon en City Run 

 
 

Activiteiten 

Data activiteiten: 
 Dinsdag 11 oktober: 8.45-10.00 uru;  SPIL Koffieochtend voor alle ouder(s), verzorger(s) 

van De Korenaar en kinderopvang Dikkie&Dik locatie Vitruviusweg Hoe daagt u uw kind uit 
tot gesprek V 

 Dinsdag 18 oktober: 8.45-9.45 Koffieochtend voor alle ouder(s), verzorger(s) van De 
Korenaar locatie Elegaststraat. Uitleg adviezen en scores vorig schooljaar  

 Donderdag 20 oktober: 18.30-19.30 Inloop; afsluiting Kinderboekenweek   
 

 
Aktie Jumbo Gerretsonlaan fruitbakjes 
 

Jumbo Gerretsonlaan start maandag 3 oktober een fruitactie 
voor kinderen. Dit om een gezonde levensstijl, waaronder fruit 
eten, bij kinderen te stimuleren.  
Alle kinderen van onze school krijgen maandag 3 oktober een 
fruitbakje mee naar huis.         
Met dit fruitbakje kunnen de kinderen 1x per dag een gratis stuk 
fruit ophalen bij de Jumbo Gerretsonlaan.  
Stimuleer uw kinderen om dit fruit ook op te halen bij de Jumbo 
Gerretsonlaan.  

Wij ondersteunen dit initiatief graag aangezien het heel gezond is voor kinderen (én ook voor  
volwassenen) om elke dag minimaal één stuk fruit te eten. 

 

Nieuwbouw en locatie 
De Korenaar krijgt binnen nu en uiterlijk 2 jaar één nieuwe 
school en deze komt op de locatie Gerretsonlaan. Precies 
tussen de 2 huidige locaties in. Op deze plek staat ter hoogte 
van de Witloxweg nu nog een school. Deze zal op korte 
termijn gesloopt worden waarna de gehele kavel bouwrijp 
wordt gemaakt. Daar zal onze nieuwe school gebouwd 
worden. 
De afstand vanaf de huidige locatie Vitruviusweg naar deze 
nieuwe school is ongeveer 500 meter. 
De afstand vanaf de locatie Elegaststraat naar deze nieuwe school is ook ongeveer 500 meter. 
Hiernaast ziet u een impressie van het nieuwe gebouw. 
 

Klassenlijsten 
De nieuwe administratieve kracht van onze school, juf Marja van Kempen, is druk bezig om de 
door u aangeleverde (administratieve) gegevens te verwerken. Zodra dit afgerond is maken de 
leerkrachten voor hun groep de u bekende “klassenlijst”.  Deze klassenlijst krijgen dan alle 
kinderen van de groep mee naar huis.  
Op deze lijst komen de volgende gegevens van uw kind te staan: 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://poetrypusher.com/wp-content/uploads/2014/04/fruitige-verhaaltjes-over-vruchten.jpg&imgrefurl=http://poetrypusher.com/tag/fruit/&docid=Z1ATTELuJ5gQaM&tbnid=FYsFaWz6Gw9mFM:&w=5488&h=3584&bih=470&biw=1093&ved=0ahUKEwjasMuI_rbPAhVPahoKHfzYC8IQxiAIAg&iact=c&ictx


Voornaam   Achternaam       Straat   Huisnummer    telefoonnummer*    
 
Natuurlijk worden gegevens waarvan u hebt aangegeven dat deze geheim zijn niet op deze 
klassenlijst geplaatst. 
*Het door u opgegeven adres van de hoofdverzorger en het door u opgegeven algemene 
telefoonnummer komt op de lijst. Het is niet mogelijk om meerdere adressen en/of 
telefoonnummers te vermelden.   
 
Mocht u niet willen dat een of meerdere van bovenstaande gegevens op de klassenlijst komt / 
komen de staan wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). Dit graag uiterlijk vrijdag 7 oktober aanstaande.  
 
Mocht u het formulier waarop u eventuele wijzigingen (en andere zaken) in kunt vullen nog niet 
hebben ingeleverd bij de groepsleerkracht dan verzoeken wij u vriendelijk om dat ook zo spoedig 
mogelijk te doen.   

 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 

SPIL activiteiten 
De eerste vier weken van dit schooljaar zijn we als SPILpartners veel samen in overleg geweest.  
Het VVE scholingsplan en VVE jaarplan zijn voor het schooljaar 2016-2017 opgesteld en 
aangeleverd bij SKPO, het bestuur van onze school. Op basis van deze 2 documenten ontvangt de 
school van de gemeente Eindhoven voor met name scholing en professionalisering van 
leerkrachten onderbouw van de Korenaar en pedagogisch medewerkers van Dikkie&Dik subsidie. 
De gezamenlijke scholing zal evenals vorig schooljaar voornamelijk bestaan uit training MISC 
(onderdeel van Mediërend Leren) en coaching door middel van ‘Kijken met beeld’.   
 
Tevens is er dit jaar eenmalig een subsidieregeling vanuit de gemeente Eindhoven 
om binnen het SPIL beweging bij kinderen van 2-6 jaar te stimuleren. Samen met 
kinderopvang Dikkie&Dik hebben we echt hele mooie nieuwe materialen besteld. 
Deze kunnen dan zowel door de dreumesen/peuters als de kleuters gebruikt 
worden. Nu is het afwachten of onze aanvraag volledig wordt gehonoreerd door de 
gemeente Eindhoven. Na levering (waarschijnlijk 1e kwartaal 2017) kunt u een 
feestelijke ingebruikname verwachten. U hoort nog van ons.  

 
Locatiefeest bij SPIL partner kinderopvang Dikkie&Dik 

Zaterdag 1 oktober vond het jaarlijkse locatiefeest van onze 
SPIL partner Dikkie&Dik op locatie Gerretsonlaan plaats. Het 
thema was dit jaar Circus. Het was een gezellig drukte. Voor de 
kinderen was er natuurlijk van alles te doen. Van springkussen 
tot popcorn, van voorstelling Kikker tot een ijsje.  Namens De 
Korenaar waren juf Judith, juf Kim en juf Berdi aanwezig. Het 
was gezellig om de aanwezige kinderen van onze school en hun 
ouder(s), verzorger(s) te ontmoeten. Ook hebben we een aantal 
toekomstige ouder(s), verzorger(s) gesproken.    

 
  
 
 

Externe activiteiten / informatie 

 
 

Sparen voor de schoolbibliotheek 
Wanneer jij boeken koopt bij Bruna, kun je meesparen voor nieuwe boeken op de 
Korenaar! 



 
De bonnetjes kun je inleveren bij je eigen juf of meester of rechtstreeks bij juf Caroline 
Ketelaars 
 
 


