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Welkom op school 
We zijn blij met nieuwe gezichten op school. Jesper (gr. C) en David (gr. F) zijn een aantal weken 
geleden gestart en hebben hun plek inmiddels gevonden.  Kelyn (gr. A), Ryfano (gr. B), Sophie 
(gr. F) en Denise (gr. C) wensen we ook een heel fijne tijd op De Korenburg. 
 
Koningsspelen 
De Koningsspelen vallen dit jaar heel erg vroeg in verband met Goede Vrijdag en de 
daaropvolgende meivakantie. 
De Koningsspelen zijn daarom dit jaar al komende vrijdag 12 april. 
Dit jaar doen we op school niet het Koningsontbijt maar maken we er een Koningslunch van.  
Het is daarom de bedoeling dat de kinderen vrijdagochtend thuis wel gewoon ontbijten. Ook voor 
de ochtendpauze moeten ze gewoon iets meenemen. 
Voor de middagpauze hoeft dat dus niet. De OR verzorgt de Koningslunch met lekkere broodjes 
en diverse soorten beleg. 
Omdat we dan al de Koningsspelen houden is het leuk dat de kinderen iets van Koninklijk Oranje 
dragen om de feestvreugde te verhogen. 
 
Avondvierdaagse 
Om alvast te noteren: 
In juni wordt weer de Winterswijkse avondvierdaagse gehouden. 
Onze school De Korenburg loopt net als de voorgaande jaren 1 avond mee en wel op 
donderdagavond 6 juni. 
De kinderen van groep C, D, E en F kunnen meelopen met de 5 kilometer. 
De kinderen van groep G en H kunnen meelopen met de 10 kilometer.  
Alle kinderen worden begeleid door groepsleerkrachten van De Korenburg. 
De opgavestrookjes voor de avondvierdaagse worden op maandag 6 mei uitgedeeld aan de 
kinderen. 
 
Schoolvakanties Schooljaar 2019-2020 
Het lijkt nog heel ver weg, maar er wordt uiteraard alweer gewerkt aan het komende schooljaar. 
De data van de schoolvakanties zijn reeds bekend. Wellicht dat u deze alvast wilt noteren. 
Herfstvakantie                 21 oktober tot en met 25 oktober 2019 
Kerstvakantie                    23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie           24 februari tot en met 28 februari 2020 
Pasen                                 10 april tot en met 13 april 2020 
Meivakantie                       27 april tot en met 8 mei 2020 
Hemelvaart                        Hemelvaart 21 mei en 22 mei 2020 
Pinksteren                          1 juni 2020 
 
 
 
 


