
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17 juli 2019 
 
De nieuwe kalender 
De kalender voor het schooljaar 2019-2020 is klaar en gaat vandaag met de kinderen mee. 
Helaas hebben we een foutje over het hoofd gezien en is dit ontdekt nadat de kalenders gedrukt 
waren. 
Bij de maanden oktober, november en december staat 2018, dit moet natuurlijk zijn 2019.  
De weken en de dagen van die maanden kloppen wel. 
Er is besloten dit zo te laten en geen nieuwe kalenders te laten drukken. 
De studiedagen in het schooljaar 2019-2020 en voor de kinderen dus vrije dagen zijn op 
23 september, 18 oktober, 29 november, 10 februari, 9 april, 25 mei en 3 juli. 
 
De verbouwing 
Fase 2, de verbouwing van de ruimtes in de onderbouwunit is klaar en in gebruik genomen.  
Het is mooi geworden en de kinderen kunnen er volop spelen en leren. 
In de zomervakantie wordt er gestart met fase 3, de ruimte waar afgelopen schooljaar de 
groepen D en E les kregen. Ook deze gang krijgt een meer functioneel karakter.  
Het is fijn om te zien dat de kinderen met de verbouwing en de daarbij behorende verhuizing 
goed omgaan. 
 
Afscheid  
Donderdag nemen we afscheid van onze kinderen uit groep H8. We wensen hen heel veel plezier 
en geluk bij de volgende stap in hun leven en een fijne tijd in het Voortgezet Onderwijs. 
 
Typecursus 
Computertypen, Word en presentaties maken in één als basis voor al het andere. 
In september 2019 starten wij met de cursus Computertypen/Word/PowerPoint.  
De cursus is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en wordt gegeven door Gulden 
Loon (www.guldenloon.nl). Bij voldoende deelname wordt de cursus bij ons op De Korenburg 
gegeven. 
De cursus bestaat uit 20 lessen (incl. examen) van 60 minuten. Alle aspecten komen aan bod.  
Je leert o.a. blind typen, de computer bedienen, het corrigeren en indelen van teksten, opmaak 
en tabellen en een presentatie maken. Het is een investering voor de toekomst. Er wordt tijdens 
de lessen veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding. Meer informatie is op school te 
verkrijgen bij Erika Scharrenberg. 
 
Laatste schooldag 
Net als andere jaren vullen we de laatste schooldag weer met allerlei spelletjes en leuke 
activiteiten. De Ouderraad zorgt ook op die dag weer voor iets lekkers voor alle kinderen. 
Voor tussen de middag graag wel brood en drinken meegeven. 
De school gaat die dag op de normale tijd, dus 14.15 uur, uit. 
 
Vakantie 
De zomervakantie begint vrijdag 19 juli om 14.15 uur.   
We wensen iedereen een fijne, ontspannen en zonnige tijd toe en hopen iedereen gezond en 
uitgerust terug te zien op maandag 2 september. 
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