
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
31 oktober 2018 

 
 
Welkom op school 
We zijn blij met nieuwe gezichten op school. We verwelkomen in groep B 1/2 Finn en in  
groep D 3/4 Evi. We wensen hen een fijne tijd op De Korenburg. 
 
Andere datum Kerstviering 
Het duurt nog even maar we zijn al bezig met de voorbereidingen voor de kerst. We gaan dit jaar 
een avondkerstviering houden in de muziekschool Boogie Woogie. 
Dat betekent echter dat we moeten uitwijken naar een andere datum dan op de jaarkalender 
staat aangegeven. Het wordt woensdag 19 december. 
De schooltijden rond de kerst gaan er dan als volgt uitzien: 
Woensdag 19 december:  

- School gaat om 12.30 uur uit 
- Twee voorstellingen voor kinderen met ouders. U krijgt hiervoor te zijner tijd een 

uitnodiging met de exacte tijden. 
Donderdag 20 december: 

- School start om 10.30 uur. Mocht u tot die tijd geen opvang hebben voor de kinderen dan 
kunt u ze wel op school brengen. Dit graag van te voren aangeven.  

Vrijdag 21 december: 
- School start om 8.45 uur gaat gewoon uit om 14.15 uur. 

 
De chauffeurs van de busjes zullen op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen. 
We zullen dit nog een paar keer herhalen maar noteert u het alvast op de kalender. 
 
Fietscontrole 
Denkt u aan de fietscontrole! Deze zal plaatsvinden op vrijdag 2 november a.s.  
U hebt dus nog heel even om de fiets van uw kind in orde te maken. Kinderen met een 
goedgekeurde fiets krijgen een oké sticker. Dat vinden ze leuk om te krijgen, maar het is 
natuurlijk het belangrijkst dat uw kind de komende donkere maanden veilig de weg op kan. 
 
Streetwise 
Op donderdag 8 november besteden we extra aandacht aan verkeersveiligheid. We doen dan 
met alle groepen mee aan het programma “Streetwise” van de ANWB. 
Ook voor ons als leerkrachten is dit nog onbekend en we zijn benieuwd wat die dag ons gaat 
brengen. Wilt u hier meer van weten, kijk dan op: anwb.nl/streetwise 
 



Verbouwing 
U hebt er misschien al iets over gehoord, onze school De Korenburg zal het komend jaar intern 
worden verbouwd. De planning is dat in januari begonnen wordt met de werkzaamheden.  
Het onderwijs in units, zoals we dat nu geven, vraagt om een andere indeling van het 
schoolgebouw waardoor we de ruimtes in school optimaal gaan benutten voor goed onderwijs 
aan al onze kinderen. Ruimtes voor zelfstandig werken, ruimtes voor instructie, ruimtes om 
samen te werken en stamgroepruimtes. Er worden zichtlijnen gecreëerd waardoor we goed 
overzicht houden op wat waar gebeurt. 
Daarnaast worden de voorzieningen voor de naschoolse opvang aanzienlijk verbeterd, zodat het 
een echte huiselijke sfeer krijgt met een goede keuken waar we ook tijdens onze schooltijden 
gebruik van kunnen maken. Ook op het gebied van duurzaamheid, isolatie enz. wordt het één en 
ander aangepakt. 
 
Uiteraard veroorzaakt zo’n verbouwing overlast maar we gaan proberen dit tot een minimum te 
beperken. We kiezen er met het hele team voor om gewoon in ons gebouw te blijven en niet uit 
te wijken naar een ander schoolgebouw. Wel zal soms een groep tijdelijk gebruik moeten maken 
van een andere ruimte binnen school.  
En zo’n verbouwing biedt natuurlijk ook enorme kansen voor ons onderwijs. Wat kunnen de 
kinderen daar ontzettend veel van leren.  
Bovendien, wanneer alles achter de rug is, hebben we weer een prachtig gebouw wat aangepast 
is aan het onderwijs voor onze leerlingen, uw kinderen. 
 
We willen geïnteresseerden graag meenemen in onze plannen. Daarom is er op maandagavond 
19 november van 19.00 uur tot 20.00 uur een inloop op school voor onze ouders en/of 
verzorgers. We laten U dan graag onze ideeën en mogelijkheden zien. 
Om te weten hoeveel mensen er komen, vragen we u onderstaand strookje in te vullen en in te 
leveren op school. U kunt uw komst ook mailen naar steerink@dekoreburg.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wij / ik kom(en) met ………. personen op de inloopavond van maandag 19 november  
van 19.00 uur tot 21.00 uur om te kijken naar de interne verbouwplannen van De Korenburg 
 
Naam: 
Ouder(s) van: 

mailto:steerink@dekoreburg.nl

