21 november 2019
Rots en Water
Op donderdag 7 november 2019 is op De Korenburg met een aantal leerlingen uit de groepen 5,
6 en 7 de sociale competentie training “Rots & Water” gestart onder leiding van juf Mirjam en
juf Sonja. In deze training leren jongens en meisjes hun lichaam, hun emoties, zichzelf en de
ander beter kennen en begrijpen. Rots & Water zet de kinderen in hun eigen positieve kracht: ze
leren steviger op hun benen te staan en vooral te vertrouwen op zichzelf. Ook leren ze grenzen
aan te geven en zichzelf beter te beheersen. Daardoor wordt de omgang met andere kinderen
makkelijker en neemt de mentale weerbaarheid toe.
Sinterklaas
Op 5 december komt Sinterklaas ook weer met zijn pieten een bezoek brengen aan De
Korenburg. Alle kinderen, juffen en meesters verheugen zich natuurlijk zeer op de komst van
Sint.
Rond tien voor negen verwachten we de goedheiligman en de pieten bij ons op het plein waar hij
zal worden ontvangen door juf Susan en natuurlijk alle kinderen.
Vervolgens gaat Sint op bezoek bij de kinderen van de jongste groepen. Voor hen is ook weer de
pakjeskamer ingericht waar ze zelf een cadeautje mogen uitzoeken.
Omdat Sint natuurlijk niet alles kan doen, gaan de oudere kinderen Sint een handje helpen. Ze
hebben al lootjes getrokken en zo is iedereen toch verzekerd van een mooi cadeau. Het wordt
vast een heel gezellige ochtend.
Omdat er van werken op zo’n dag toch niet veel meer komt, gaat de school op 5 december al om
12.00 uur uit. De chauffeurs van de busjes zijn hiervan op de hoogte.
Kerst
We vieren dit jaar kerst met de kinderen op dinsdagavond 17 december. We gaan die avond
gezellig met de kinderen eten in de eigen klas.
Om zo lekker te kunnen eten met z’n allen, vragen we alle moeders en/of vaders om iets lekkers
te maken voor de kinderen van de klas.
Hiervoor krijgt u te zijner tijd een brief waarop u kunt aangeven wat u zou willen maken voor de
klasgenoten van uw zoon of dochter.
We verwachten alle kinderen om 17.45 uur op school. U kunt het lekkers dan naar de betreffende
groep brengen en indien u dit wilt kunt u in de gymzaal gezellig bijpraten met de andere ouders.
De ouderraad zorgt daar ondertussen voor koffie, thee en iets lekkers.
Om ongeveer 19.15 uur kunt u uw zoon of dochter weer ophalen in de klas en samen naar huis.
Omdat we die avond ook al naar school gaan, de meesters en juffen van alles te doen hebben
om alles voor te bereiden, hebben de kinderen die middag vrij en gaat ook op dinsdag 17
december om 12.00 uur de school uit.

Op vrijdag 20 december vieren we vervolgens nog met alle kinderen samen een kerstfeest in de
hal. Dit is zonder ouders. We gaan die dag gewoon op de normale tijd uit.
Zoals gezegd, u krijgt binnenkort nog een aparte brief met alle uitleg die u nodig heeft voor de
kerstviering van dinsdagavond 17 december, wat u voor lekkers wilt maken enz.
Smaaklessen
Al een aantal jaar verzorgt Jolanda Geurkink (smaakles docent en tevens gewichtsconsulente) bij
ons op school smaaklessen in de midden- en bovenbouwgroepen.
Deze smaaklessen worden gegeven met een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten voor de
scholen in Winterswijk.
Met het programma: "Jong Leren Eten" (JLE), willen ze scholen en kinderopvang stimuleren om
kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding.
Daarmee leren kinderen en jongeren op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes te
maken over hun voeding.
De 4 smaaklessen starten in de tweede week na de kerstvakantie eerst in de middenbouw
(groep E, F, G) tijdens het thema "Gezond gedrag".
Vervolgens krijgt de bovenbouw 4 smaaklessen (groep H en I) tijdens het thema: "Mens en
milieu".
We hopen dat de kinderen weer net zoveel plezier zullen gaan beleven aan het proeven en kennis
maken met gezonde en duurzame voeding als in de voorgaande jaren.
Muziekpresentatie
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.

