3 maart 2020
Nieuwe leerlingen
In groep E is Caithlynn gestart. We wensen haar een fijne tijd toe op De Korenburg.
Schoolfotograaf
Om te noteren: donderdag 12 maart a.s. komt de schoolfotograaf.
Thema “ziek zijn” groep A/B
Voor dit thema is groep A/B op zoek naar spullen die met het “ziek zijn” te maken hebben zoals
lege medicijndoosjes/-potjes, pleisters, verbandrollen, spuitjes etc.
Schoonmaakavond
We starten weer met onze schoonmaakavonden. De verbouwing is bijna klaar en daardoor heeft
het zeker weer zin om samen de school schoon te houden.
Er staan dit schooljaar nog twee avonden gepland. Dit zijn woensdag 18 maart 2020 en maandag
6 juli 2020. De avonden starten om 19.30 uur. Meestal zijn we rond 20.30 uur klaar. Het is dan
een uurtje gezellig samen schoonmaken.
Ook nu hopen we weer op de komst van voldoende ouders zodat we met de kinderen kunnen
blijven werken in een schone leeromgeving.
Op de achterkant van deze brief staat wanneer u waar bent ingedeeld.
Bovenbouw kampen
Groep H en I gaan op woensdag 1 juli en donderdag 2 juli a.s. op kamp. Nadere informatie volgt
nog. Volgend schooljaar gaan we weer naar Vlieland.
De groepen E, F en G mogen weer gebruik maken van de prachtige Safaritenten op camping
Vreehorst.
Groep G gaat dinsdag 23 juni en woensdag 24 juni a.s.
Groep E gaat woensdag 24 juni en donderdag 25 juni a.s.
Groep F gaat donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni a.s.
Gratis voetbalkaarten voor de Vijverberg
Op 27 maart a.s. komt Jong Oranje weer naar Doetinchem toe!
De jonge talenten spelen die avond in de Vijverberg een EK-kwalificatiewedstrijd tegen
Wit-Rusland.
De wedstrijd begint om 18.30 uur.
De Korenburg mag 150 gratis kaarten weggeven aan de kinderen en hun families!
Wil je graag naar de wedstrijd? Geef dan snel je naam door aan je meester of juf.
Je kunt maximaal zes kaarten krijgen. Wees er snel bij, want OP=OP!

