
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
9 mei 2019 

 
 
Welkom op school 
We zijn blij met nieuwe gezichten op school. We verwelkomen Thomas (groep A), Remco en 
Jaivë (groep B), Sennah (groep C) en Waylon  in groep D. 
 
 
Avondvierdaagse 
We hadden het al gemeld. 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 zijn maandag 6 mei uitgedeeld. Er zijn al wat strookjes binnen. De kinderen 
kunnen zich opgeven tot uiterlijk vrijdag 10 mei. 
 
 

Kampen en schoolreisjes 
 
Onderbouw 
Woensdag 29 mei gaan groep A en B net als groep C en D op schoolreisje. 
Waar we naar toe gaan houden we nog even als een verrassing, maar de datum kunt u alvast 
noteren.  
Verdere informatie wat betreft het schoolreisje krijgt u binnenkort van de leerkracht van uw zoon 
of dochter. 
 
Bovenbouw 
De kampdagen voor de groepen E en F zijn ook bekend! 
Het gaat er dit jaar als volgt uit zien: 
Groep E: dinsdag 25 en woensdag 26 juni 
Groep F: woensdag 26 en donderdag 27 juni 
 
Verdere informatie volgt één dezer dagen in de kampbrief! 
 
Vlieland 
De groepen G en H gaan net als voorgaande jaren weer naar Vlieland. Ze vertrekken vrijdag 
14 juni en zullen terug komen op dinsdag 18 juni. 
Ook deze ouders krijgen aparte brieven met de nodige informatie. 
 
De kinderen uit G en H hebben voor het Vlielandkamp weer een tulpenactie gehouden. Heel veel 
mensen hebben tulpen gekocht en dat heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 445,-- 
Alle “kopers”, heel erg bedankt! 



 

 

Nieuw lid MedezeggenschapsRaad: 

Eind van het schooljaar 2018/2019 eindigt voor Hanke Pennings haar MR periode. Wij zoeken 

voor haar een nieuwe, actieve en betrokken ouder die zich kandidaat wil stellen als MR-lid.  

Voor een ouder in de MR is het niet noodzakelijk dat hij/zij inhoudelijk deskundig is. 

Betrokkenheid en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker! Verder wordt er van 

MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De 

vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de 6 tot 8 weken plaats op een avond. 

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via het mailadres : escharrenberg@dekorenburg.nl 

Heb je vragen, benader dan gerust een van de zittende ouderleden van de MR: 

Hanke Pennings (verzorger van Keylee uit groep F) 

Michael Pietersz (vader van Liv uit groep F) 

Winanda Ros (ouder van Nesse uit groep E) 

of Erika Scharrenberg (lid vanuit de personeelsgeleding, leerkracht van groep F)  
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