
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
28 januari 2020 
 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende leerlingen heten wij welkom op De Korenburg: Louiza, Daan en Collin in groep A/B, 
Ivar in groep C, Delano in groep D, Sofia in groep E, Sam in groep F en Dauwe in groep H. 
Een hele fijne tijd toegewenst op De Korenburg! 
 
Staking 30 en 31 januari 
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari is er een landelijke staking georganiseerd vanuit 
de onderwijsbonden. De Korenburg staakt niet. De kinderen krijgen beide dagen gewoon les. 
 
Samenwerking met de gemeente / De Post 
Op De Korenburg is vanaf dinsdag 4 februari een medewerker 
van De Post aanwezig.  
Zijn naam is Őzbey Genc. Őzbey is sociaal werker bij de 
gemeente Winterswijk en zal iedere dinsdagochtend op  
De Korenburg aanwezig zijn om u en andere inwoners van 
Winterswijk te helpen bij allerlei zaken zoals: 

 Het invullen van formulieren 
 Hulp bij uw financiën 

 Uitleg bij bepaalde administratieve zaken 
 Vragen over vervoer 
 Vrijwilligerswerk 
 …….en ga zo maar door. 
 

Őzbey is vanaf 4 februari iedere dinsdag van 8.30 uur tot 12.00 uur op school aanwezig. U kunt 
gewoon binnenlopen maar als u liever een afspraak met hem maakt kan dat natuurlijk ook. 
Zijn telefoonnummer is 06-39844333. 
 
Kijkje in de klas 
Graag willen we jullie in de gelegenheid stellen om een kijkje in 
de klas te nemen van uw zoon of dochter. Hier kunt u een stukje 
meemaken van het dagelijks werken op De Korenburg. Dit kijkje 
in de klas zal plaatsvinden in week 11 ( 9 t/m 13 maart) 
gedurende de middagen en duurt een half uurtje. U krijgt 
binnenkort een brief mee waarop u kan aangeven of u hier 
gebruik van wil maken. Wij hopen op uw komst! 

Studiedag 
Op maandag 10 februari a.s. is er een studiedag. De leerlingen zijn de gehele dag vrij. 
 
Rapporten 
Op vrijdag 14 februari a.s. krijgen de leerlingen hun rapport mee.  
U krijgt een uitnodiging van de leerkracht(en) voor de voortgangsgesprekken. 
 


