
 
 

 

Nr. 36    vrijdag 17 juni 2016 
 
In verband met de vakantie van volgende week verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 
4 juli 2016. 

Belangrijke data  
 

 Maandag 20 t/m vrijdag 25 juni: Extra vakantieweek, alle kinderen vrij   

 Dinsdag 28 juni: 13.15-14.30 uur Opa en Oma middag A t/m G locatie Vitruviusweg  

 Donderdag 30 juni: 13.15-14.30 uur Opa en Oma middag H t/m P locatie Vitruviusweg  

 Maandag 4 juli: 13.15-14.30 uur Opa en Oma middag Q t/m Z locatie Vitruviusweg   

 Woensdag 6 juli: Suikerfeest 

 Woensdag 6 juli: Studiedag team, alle kinderen vrij 

 Donderdag 7 juli: Ouderbedankochtend en afscheid juf Toos, locatie Vitruviusweg 

 Vrijdag 8 juli: Ouderbedankochtend en afscheid meneer Ton, locatie Elegaststraat  

 Maandag 11 juli: Extra uitvoering musical groep 8 voor de opa’s en oma’s van de 
kinderen uit groep 8.  

 

Activiteiten 

Altijd een drukke en leuke tijd, de aanloop naar de zomervakantie 
In alle groepen wordt, ook in de laatste weken, iedere dag nog veel geleerd maar daarnaast zijn er 
ook volop extra activiteiten in die laatste weken van het jaar. En dat past ook bij de Korenaar. 
Naast samen leren en samen spelen vinden we samen vieren en elkaar ontmoeten ook belangrijk.   
De komende weken staan er veel extra activiteiten op het programma.  
Meteen na de juni vakantie de opa en oma dagen op de Vitruviusweg. 
Op de Elegaststraat vindt een extra uitvoering van de eindmusical plaats door de kinderen voor  
hun opa’s en oma’s.  
Alle ouder(s), verzorger(s), zijn van harte welkom op de ouderbedankochtend. Dit jaar met een 
bijzonder tintje omdat tijdens deze ochtend ook afscheid wordt genomen van twee zeer gewaarde 
collega’s die beiden met pensioen gaan.  
Schoolkamp groep 7 en groep 8, schoolreisje groep 1 t/m 6, laatste schoolweek…..  
Dit betekent dat u zowel van leerkrachten als van de verschillende werkgroepen e-mails ontvangt 
met uitnodigingen of informatie over deze verschillende activiteiten.  
Houd uw mail dus in de gaten.  
 

 
 

Waar zijn we als school mee bezig ? 
 
In april heeft de inspectie voor het onderwijs meerdere bezoeken gebracht aan onze school. 
In de periode tussen de juni-vakantie en de zomervakantie zullen we aandacht besteden aan de 
uitslag van deze onderzoeken. 
We zullen steeds stukken uit het eindverslag publiceren in het bulletin zodat u kunt lezen hoe de 
inspectie ons op de verschillende kwaliteitsstandaarden heeft beoordeeld. 
De complete verslagen van deze onderzoeken zullen we ook publiceren op onze nieuwe website. 
We streven er naar om de nieuwe website gebruiksklaar te hebben vlak voor de zomervakantie. 
Tevens kunt u de verslagen vinden op de website van de onderwijsinspectie. 
 
 



Externe activiteiten / informatie 

 

 

Het is bijna zover...... de zomervakantie staat voor de deur! Dé kans voor 

kinderen om een week lang aan de slag te gaan met een knettergek Mad 

Science programma.  

Mad Science wil kinderen de kans bieden om tijdens de zomervakantie verder te 

leren met behulp van gave en spannende activiteiten. Daarom organiseren wij de 

Mad Science Vakantiedagen. 

Mad Science Vakantiedagen, een goed idee! 

 

In de zomervakantie experimenteren we gewoon door met de Mad Science 

Vakantiedagen. Heb je geen zin om de hele dag binnen te zitten? Wil je lekker 

buitenspelen met je vrienden? Doe dan mee met een van onze vele 

dagprogramma's. Van 09.00 tot 16.00 ben jij dan verzekerd van een super coole 

ervaring! Mad Science geeft jou een gevarieerd, educatief en natuurlijk knettergek 

programma. Iedere dag staat in het teken van een ander thema. Lekker veel zelf 

doen en ontdekken staan altijd voorop. De vakantiedagen worden georganiseerd op 

diverse locaties door het hele land! Nieuw: 

 

Speciaal voor de zomer vakantiedagen van 2016 hebben wij een uitgebreide e-

brochure gemaakt!  

Kijk op: http://magazine.mad-science.nl/vakantiedagen 



 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

• maandag t/m donderdag  

• 09.00 - 16.00 uur  

• kinderen van 6 t/m 12 jaar  

• maximaal 24 kinderen per groep  

• extra experimenten voor thuis  

• 2 knotsgekke professionele Mad Scientists per groep  

• 6 verschillende programma's (2 splinternieuwe!)  

• 11 locaties in Brabant  

• ACTIEMAAND JUNI: Alleen deze maand krijgen ouders 5 euro korting per 

dag!     

 

ONZE LOCATIES 

 

Wij organiseren onze vakantieprogramma's op kindvriendelijke locaties die makkelijk 

bereikbaar zijn. 

• Best | Brasserie 't Boshuys  

• Breda | Mad Science Lab  

• Breda | bs. de Wildert  

• Den Bosch | bs. de Bron  

• Eindhoven | Mad Science Lab  

• Hamont-Achel | Kasteel Grevenbroek  

• Helmond | bs. de Vendelier  

• Oss | bs. Hertogin Johanna A & V  

• Tilburg | bs. Meander  

• Veghel | Bibliotheek Veghel  

 

 

 

 

 

 


