
 
  

 
Nr. 27 maandag 8 april 2019   
 

Belangrijke data  

 Woensdag 10 en donderdag 11 april: tot half negen gevonden voorwerpen en 
woensdag van 12.15-12.30 en donderdag van 14.45-15.00 uur.  

 Vrijdag 12 april: Koningsspelen. Deze dag verkort lesrooster, alle kinderen om 14.00 
vrij 
zowel op locatie E als V 

 

Noteer alvast in uw agenda:  
 Maandag 27 mei: 18.30-19.30 uur Inloop Nieuwbouw. In verschillende 

lokalen en de hal krijgt u informatie over met name: inrichting speelpleinen, 
inrichting onderwijspleinen, inrichting gymzaal, verhuizing. Tevens zal er 
informatie zijn over het talentprogramma Korenaar Ik doe mee! En Dikkie & 
Dik ook! 

 Maandag 19 en dinsdag 20 augustus zijn voor de kinderen van De 
Korenaar nog roostervrije dagen. Omdat de school opgeleverd wordt in de 
week daarvoor hebben we deze twee dagen nog hard nodig om de school in 
te richten. EERSTE SCHOOLDAG SCHOOLJAAR 2019-2020 voor alle 
kinderen van onze school is WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019.  Tijdens 
de MR vergadering van dinsdag 2 april heeft de MR haar instemming 
gegeven.  

 

Activiteiten 
 
Gevonden voorwerpen  
Er zijn weer erg veel gevonden voorwerpen. Deze week liggen deze op woensdag en 
donderdag voor en na schooltijd op de tafels in de hal. Mogelijk liggen er spullen van uw 
kind(eren) bij. Donderdag 11 april worden alle niet opgehaalde voorwerpen na 15.00 uur 
opgeruimd.  

 

Zwemmen 

Woensdag 3 april was het dan zover! Met 21 
leerlingen deden we mee met de jaarlijkse 
zwemkampioenschappen.  



Dit jaar waren er wat zaken veranderd waardoor de kinderen veel meer mochten 
zwemmen! Dat was natuurlijk supergaaf. En wat hebben ze hun best gedaan. Banen 
van 25 meter en 50 meter, ze draaiden er hun hand niet voor om. Vrije slag of de 
rugslag, de kids deden het super. De ludieke estafette was toch wel het leukste 
onderdeel! In tweetallen 25 meter zwemmen met een mat, hoe je dat deed maakte 
niet uit. Je mocht peddelen, duwen, trekken als het maar snel ging. En dat deden de 
kinderen! Het was een hele warme, maar geslaagde middag!  

Zeker voor Zoey, zij was zo snel dat ze door mag naar de finale 
op vrijdag 12 april. Succes! 

 

 

 

 

 
 

 

Waar zijn wij als school mee bezig 

 
 

Korenaar Ik doe mee  

  

Maandag 8 april 14.45-16.00 Sport groep 3,4 Vitruviusweg  
Dinsdag 9 april: Circus gaat niet door, Joris is afwezig  
Dinsdag 9 april: 14.45-15.45 uur Dans groep 6,7,8 Vitruviusweg   
Donderdag 11 april: 14.45-15.45 uur Theater groep 5,6  Elegaststraat  
Donderdag 11 april: 14.45-15.45 uur Muziek groep 6,7,8 Vitruviusweg   
Vrijdag 12 april: 14.00-15.15 Sport groep 3,4,5 Elegaststraat  
 

Iedere dinsdag 14.45/15.00 - 15.30 uur: Voorleeshalfuurtje: 
hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)   

 

Maandagen: Tijdens lestijd op locatie Elegaststraat workshops Mad Science  

Dinsdagen: Tijdens lestijd op locatie Vitruviusweg workshops Mad Science   

 



Nieuwbouw  

 
Wanneer je door het gebouw loopt krijg je steeds meer het gevoel dat het echt onze school aan het 
worden is.  
Wat zie je op deze foto’s? 

- Hijskraan met delen dakrand 
- Dans/muzieklokaal (speelzaal kleuters) 
- Gymzaal 
- Vloerverwarming bij ingang groepen 5-6  
- Trap naar onderwijsplein 7-8 
- Regeling vloerverwarming 
- Raam in gymzaal 
- Inkijk groepen 1-2  
- De Bibliotheek 
- Dakdeel waar de regelkasten komen te staan 

 
 

Externen  
Flyers Tennisvereniging Prinsejagt 
Als bijlage bij dit Korenaarbulletin vindt u twee flyers van 
tennisvereniging Prinsejagt, die haar tennisbanen aan de 
Oude Bosschebaan heeft liggen:  
- De ene flyer gaat over het jeugdpakket dat de 
tennisvereniging aanbiedt. 
- De andere flyer gaat over 4 gratis introductielessen tennis 
en padel.  


