
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
17 oktober 2019 
 
 
Welkom 
We heten Tupi welkom op onze school en wensen hem een fijne tijd toe op De Korenburg. 
 
Schoonmaakavond gaat niet door 
De schoonmaakavond van dinsdag 29 oktober a.s. gaat niet door i.v.m. de verbouwing van de 
bovenbouwunit. 
 
Groep 3 leerlingen op het ‘grote plein’ 
Na de herfstvakantie spelen de kinderen van groep 3 in de pauzes op het grote plein. Ook 
‘s morgens voor schooltijd blijven ze op het grote plein en gaan via de hoofdingang naar binnen.  
 
Nationaal schoolontbijt 
Op vrijdag 8 november 2019 gaan we weer met de hele school gezellig ontbijten. 
We starten om 8.45 uur in de eigen groep. Thema dit jaar is: “Neem de tijd voor je ontbijt”. 
De leerlingen nemen dan zelf een bord, bestek en een beker mee van huis. 
 
Om alvast te noteren: 
Op vrijdag 13 december a.s. is er van 11.15 tot 12.00 uur een eindpresentatie voor (pleeg)ouders 
van onze wederom spetterende muziekweek. Meester Hans en juf Milly van muziekschool Boogie 
Woogie zullen vanaf dinsdag 10 december met onze leerlingen oefenen om er weer een mooie 
show van te maken.  
Deze muziekweek vindt plaats in het kader van Cultuureducatie Met Kwaliteit. 
 
Dopjes sparen 
Juf Jolanda heeft voor haar handvaardigheid lessen doppen van flessen nodig; dit mogen grote 
maar ook kleine doppen zijn (van drinkpakken, wasmiddel en andere verpakkingen).  
Zou u deze schoongemaakt mee willen geven? Alvast bedankt! 
 
 
De week van de pleegzorg: 
Van 30 oktober t/m 6 november 2019 is het de Week van de Pleegzorg met als doel het werven 
van nieuwe pleeggezinnen.  
 
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk. 
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal toch? 

Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende 

redenen. Voor deze kinderen zoekt Entrea Lindenhout een plek in een pleeggezin. 
 

(Dit bericht gaat verder op de achterkant van deze nieuwsbrief). 

  

 



 

 

Een gezin, waar kinderen in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen 

en kunnen opgroeien. Dit kan voor een paar maanden, een paar jaar maar bijvoorbeeld ook voor 

één of twee weekenden in de maand of twee dagen in de week zijn. En het liefst in hun eigen 

omgeving zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven 

bezoeken. Kunt u deze kinderen een plekje bieden?   
 

Wat doet een pleegouder? 

Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je biedt ze 

een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders of 

zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk 

of voor langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich 

nemen als dat kan. In je pleegouderschap krijg je ondersteuning en begeleiding van een 

pleegzorgbegeleider.  

Wilt u pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op 

www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek een informatieavond.    

Het kan zomaar voor een kind uit uw buurt zijn.  
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