
  

Het zit er bijna op 

We kunnen wel zeggen dat het in ieder geval een bewogen jaar is geweest.  

We hebben te allen tijde geprobeerd om ons onderwijs zo verantwoord mogelijk in te richten binnen 

de steeds wisselende richtlijnen. Het woord “flexibiliteit” is het afgelopen jaar erg opgerekt zullen 

we maar zeggen. Hopelijk kunnen we de laatste 3 weken van dit schooljaar gezamenlijk afsluiten en 

komend schooljaar weer fris starten. Wij kijken daar reikhalzend naar uit in ieder geval. 

We willen u allen hierbij hartelijk danken voor uw begrip het afgelopen jaar. We weten dat het in 

meerdere gevallen voor u ook een hoop geregel was.  

 

Bericht van juf Karin 

Na ruim 35 jaar Korenbloem wil ik jullie laten 

weten dat ik definitief afscheid neem.  

Ik heb al die jaren met heel veel plezier gewerkt 

en ik wil zowel collega's, kinderen als ouders 

hartelijk danken voor het fijne contact.  

Het werken in de Bijengroep zal ik zeker ook gaan 

missen. 

Met vriendelijke groet, Karin  

 

Gymrooster schooljaar 2021-2022 

Het gymrooster voor het komende schooljaar staat hieronder vermeld. 

Maandag  

 8.30-10.00 uur Groep 8   

10.15-11.45 uur  Groep 5 

13.00-14.30 uur  Groep 4                             

Dinsdag  

8.30-10.15 uur  Groep 3 De Kikkers  

10.15-11.45 uur  Groep 3 De Beren 

13.15-14.45 uur  Groep 7  

Woensdag  

10.15-11.45 uur  Groep 6 

Nieuwsbrief  

Juli 2021 



Ouders gezocht 

Voor het komende schooljaar zijn we op zoek naar ouders die tussen 12.00 uur en 12.45 kunnen 

komen surveilleren. Hier staat een kleine financiële vergoeding tegenover. Als u vragen hierover 

heeft of zich wilt aanmelden dan kunt u contact opnemen met Janneke van Boven via  

javanboven@hotmail.com.  

Daarnaast zijn we ook nog dringend op erg zoek naar klaar-overs voor het komende jaar. Hiervoor 

kunt u ook contact opnemen met Janneke van Boven. 

 

Korenbloem Klusklas 

Zoals u afgelopen week reeds heeft kunnen lezen starten we komend schooljaar met de 

“Korenbloem Klusklas”. Dit is een kleine groep kinderen uit groep 6 t/m 8 die meer handelend tot 

leren komen.  Brigit Degener is de Klusklas-coördinator en begeleidt ook de groep. 

 Op de maandagmiddag komt de groep bij elkaar en krijgen ze praktijklessen. We hebben 4 

domeinen waar we aandacht aan besteden: zorg en welzijn, techniek, groen en dier, voeding. Met 

de groepsleerkracht, OC-er en de Klusklascoördinator wordt er zorgvuldig bekeken welke kinderen 

hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt uiteraard vervolgens met de ouders besproken. 

Naast de lessen die op school gegeven worden gaan we ook op bezoek bij bedrijven. We willen graag 

naar bedrijven die onze handige kinderen allerlei technieken kunnen aanleren.  

We hebben er heel veel zin in en houden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte! 

Mocht u bedrijven kennen die graag willen meewerken of heeft u zelf een bedrijf? Mail dan naar 

brigitdegener@rbobdekempen.nl 

Daarnaast zijn we voor de technieklessen nog op zoek naar handige klussers die onze groep wil 

helpen. Mocht u iemand kennen die ons graag wil helpen of kunt u zelf iets voor ons betekenen dan 

kunt u Brigit mailen: brigitdegener@rbobdekempen.nl 

 

Afscheid van groep 8!  
Komende woensdag zwaaien we de groep 8’ers uit. Zij gaan na dit jaar naar het Voortgezet 

Onderwijs. Wij wensen hun hierbij heel veel succes en een mooie tijd daar en we horen graag hoe 

het met hun gaat in de toekomst.  

Met het verlaten van de groep 8’ers nemen we als Korenbloem ook afscheid van meerdere 

gezinnen. Wij willen u allen hierbij hartelijk danken voor jullie vertrouwen, inzet en betrokkenheid in 

de afgelopen jaren! 

 
 

Afsluiting schooljaar 

Op woensdag 21 juli gaan we de kinderen van groep 8 uitzwaaien. Zij worden na de musical 

inspanningen van de avonden ervoor pas om 10.30 uur op school verwacht. Om 11.30 uur gaan alle 

overige kinderen naar buiten om een erehaag te maken. De ouders van groep 8 mogen hierbij 

aanwezig zijn op het plein. Let u hierbij a.u.b. op de afstandsregel.  

Na het uitzwaaimoment mogen de kinderen van groep 8 naar huis, de overige leerlingen gaan terug 

naar binnen om in de klas af te sluiten. We willen hierbij aan de overige ouders vragen om pas op 

het plein te komen als de andere kinderen naar binnen gaan.   

mailto:javanboven@hotmail.com
mailto:brigitdegener@rbobdekempen.nl
mailto:brigitdegener@rbobdekempen.nl


Op donderdag 22 juli om 13.15 uur gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht(-en). 

Ook zal deze donderdag in het teken staan van opruimen van het klaslokaal. Deze dag krijgen ze veel 

schriften, werkboekjes en knutselwerkjes mee naar huis. Het zou fijn zijn als ieder kind een tas bij 

zich heeft hiervoor. 

Op vrijdag 23 juli sluiten we om 11.45 uur het schooljaar af op het schoolplein. We verzamelen alle 

kinderen op de schuine kant. Als u uw kind ophaalt, willen we aan u vragen om dan voldoende 

afstand tot de kinderen en andere volwassenen te houden. 

Ouderapp 

De Korenbloem ouderapp zal het komende schooljaar starten. U krijgt bericht van ons als hij volledig 

is ingericht. Dat zal naar verwachting begin augustus zijn. Om 

toegang tot de app te krijgen downloadt u dan ‘de Basisschool 

App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android). 

Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. 

Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u 

onze school app op uw telefoon. U ontvangt ook een persoonlijke login-activatiemail.   

  

Waarom hebben we voor een app gekozen?   

Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de informatie van onze school. Met 

een app bent u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te nemen, op een moment dat het u schikt. 

Wij zullen deze app als eerste communicatievorm gaan gebruiken. Hierdoor bent u ervan verzekerd 

dat de app altijd de meest recente en juiste informatie bevat.  

Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen bereiken 

met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor aan te laten 

staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we pushberichten niet onnodig vaak zullen gebruiken.  

Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw kind(eren) is goed 

beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas hebben zitten. 

Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet op de foto mag!  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u net zo 

enthousiast bent met deze ontwikkeling als dat wij zijn. 

NPO gelden 

Het komende schooljaar komt er vanuit de overheid extra geld beschikbaar voor het onderwijs.  

Wij hebben als school een plan opgesteld waar wij dit geld verantwoord aan uit gaan geven.  

Onze MR heeft hierover ook hun goedkeuring gegeven. In grote lijnen kunnen we zeggen dat we 

vooral uitgaven doen om de klassen qua aantallen zo klein mogelijk te houden, we in de grotere 

groepen extra ondersteuning willen gaan bieden, we onze biebcollectie willen gaan uitbreiden en we 

verrijkingsmaterialen en remediërende materialen willen gaan aanschaffen. 

Facultatieve oudergesprekken 
Volgende week zijn de oudergesprekken, in de rapportmap van uw zoon/ dochter zit een brief 

waarop u kunt aangeven wanneer u beschikbaar bent. De gesprekken zijn deze ronde facultatief. Dat 

houdt in dat ze op afroep zijn, wanneer er dringende zaken zijn. De leerkracht zal aankruisen 

wanneer hij nog graag wat zaken van belang met jullie bespreekt. Of u kunt aankruisen dat u een 

gesprek wenselijk vindt, wanneer u dit doet gaat de leerkracht er vanuit dat u een gerichte vraag 

hebt om te bespreken. Deze gesprekken zijn niet bedoeld om de leerkrachten te bedanken, daarvoor 

zijn andere moeglijkheden. 



Mijn kleutergroep 
Vanaf volgend schooljaar zullen we bij de kleuters 

met het programma ‘Mijn Kleutergroep' gaan 

werken.  

Dit is een observatie-, screenings- en planningsprogramma. De doelen waarop de kleuters gescreend 

worden zijn gebaseerd op de SLO doelen van het jonge kind. De hoofgebieden zijn:  

Rekenen; tellen & getalbegrip en meten & meetkunde.  

Taal; mondelinge taal & woordenschat, luisteren & auditieve vaardigheden en ontluikende 

geletterdheid.  

Motoriek; Grove motoriek, fijne motoriek en tekenontwikkeling.  

Sociaal Emotionele ontwikkeling; welbevinden, betrokkenheid en zelfredzaamheid.  

 

Beeldende Vorming 

Komend jaar gaan we bij beeldende vorming aan de slag 

met een project fotografie. 

Hiervoor zijn we op zoek naar digitale camera’s (inclusief 

opladers/ usb kabel voor uitlezen/ geheugenkaartjes). 

Omdat het gaat om een project wat we jaarlijks terug 

willen laten komen zijn we op zoek naar camera’s die we 

in beheer mogen houden. 

(Mocht blijken dat we bij aanvang van het project te 

weinig camera’s in huis hebben zullen we vragen of de 

kinderen camera’s van thuis mogen lenen.) 

Mocht u een oude camera hebben liggen maakt u ons daar heel blij mee! 

U mag ze afgeven bij Lotte. 

Alvast bedankt, 

Lotte Weijers 

Leerkracht groep 6 

Vakleerkracht Beeldende Vorming 

 

Tot volgende maand!       

Team OBS De Korenbloem  

 

BIJLAGEN                                                     

 

Bijlage 1: Typetuin herinnering 

Bijlage 2: Muziek collectief 

Bijlage 3: Webinar leesvaardigheid 

Bijlage 4: IVN 

 

  

 

 

Op de kalender 

06-07   Rapporten groep 1 t/m 8 

8, 9 N8 van groep 8! 

juli  

12- 16  Oudergesprekken 

juli 

20, 21 Musical en afscheid groep 8 

juli 

21-07 Laatste schooldag groep 8 

22-07 13.15 uur doorschuifmiddag 

23-07    12.00 uur start zomervakantie 

06-09 Start nieuwe schooljaar en   

              volgende nieuwsbrief 

 



Bijlage 1:  

Betreft: Schrijf voor de zomervakantie in en ontvang nog 25 euro korting 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus 

is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2021/2022). Geef je kind een voorsprong voor 

de rest van zijn/haar leven! 

  
Startdatum: dinsdag 5 oktober 2021 
 Lestijd: 16:15 tot 17:15 uur 
 Leslocatie: Openbare Basisschool De Korenbloem, Castaert 98 5688 PG OIRSCHOT  

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van 

het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 Schrijf nu in en maak nog gebruik van de vroegboekkorting! 

  
Inschrijven t/m zaterdag 31 juli:  € 160 

Inschrijven vanaf zondag 1 augustus: € 185 

  
LET OP: er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL 

Tip 

Met gratis annuleren tot 20 september blijf jij flexibel. Weet je de nieuwe planning nog niet van bijvoorbeeld 

de voetbaltraining, geen probleem! Bij de Typetuin kun je tot 20 september kosteloos annuleren. 

  
Inschrijven is een fluitje van een cent 
 1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  

2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 

6. Rond de inschrijving verder af. 

  
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of bel naar 013-5220579.  

 
Met vriendelijke groeten,   

Team van de Typetuin 

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/
mailto:info@typetuin.nl


Bijlage 2:  
 

Proeflessen bij Muziek Collectief Oirschot 

Je kan weer op veel muziekinstrumenten een proefles aanvragen bij Muziek Collectief 

Oirschot. 

 Van zang tot gitaar ( www.gitaarlesoirschot.nl ) en van fluit tot drums. 

 Contact opnemen met de gediplomeerde muziekdocenten kan via: 

www.muziekcollectiefoirschot.nl 

  

  

  

Emiel van Dijk 

www.muziekcollectiefoirschot.nl 

les@muziekcollectiefoirschot.nl 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gitaarlesoirschot.nl%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40obsdekorenbloem.nl%7C29ec68a4655b44d8e5e108d9316c19e1%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C0%7C0%7C637595163646416370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vtzHv6PoghUgkLylat1sdKJsRBY18xkvJESLhZx1lKA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.muziekcollectiefoirschot.nl%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40obsdekorenbloem.nl%7C29ec68a4655b44d8e5e108d9316c19e1%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C0%7C0%7C637595163646416370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t9vryWtff55k3oIXNCkG1vWSKVh1F9gn2buzj%2FssaoA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.muziekcollectiefoirschot.nl%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40obsdekorenbloem.nl%7C29ec68a4655b44d8e5e108d9316c19e1%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C0%7C0%7C637595163646426356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V1oK5ZRW5%2F6L4w%2BqHgcCcursklfBw0%2BkcO9VQ1iTVB8%3D&reserved=0
mailto:les@muziekcollectiefoirschot.nl


Bijlage 3: 

 

 

Webinar op donderdag 15 juli: Hoe help ik mijn kind naar leesvaardigheid? 

Goed leren lezen is een basisvaardigheid die je je hele leven nodig hebt en gebruikt, óók in deze 

digitale wereld, zéker in deze digitale wereld. Hoe help je als ouder je kind op een ontspannen 

manier naar een goede leesvaardigheid? 

Daar gaan we op in tijdens deze interactieve lezing, verzorgd door onze lees-/ mediaconsulenten. 

We gaan het hebben over de invloed van lezen op je brein en op sociale en maatschappelijke 

ontwikkeling. We gaan in op de link tussen leesplezier en leesvaardigheid en hoe sterk deze elkaar 

beïnvloedt. We bespreken hoe je je kind kan ondersteunen in de zoektocht in de bibliotheek. 

Daarnaast hebben we leuke, praktische tips voor de komende zomervakantie. Deze lezing is voor 

ouders van alle kinderen uit groep 3 tot en met 8. 

Het webinar wordt gegeven via Zoom op donderdag 15 juli vanaf 20:00 uur en is gratis bij te wonen 

vanuit huis. Reserveren kan via de agenda op onze website: www.bibliotheekdekempen.nl 

Je krijgt op de dag van het webinar een link in je mailbox en een handleiding voor Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/


Bijlage 4: 

JEUGD IVN OIRSCHOT 

  

IVN Oirschot heeft weer een 

jeugdprogramma voor 2021 – 2022 samen 

weten te stellen. 

Een mooi, afwisselend, leerzaam en leuk 

programma van natuur-activiteiten.  

  

WIL JIJ OOK MET ONS MEEDOEN? Meld 

je dan nu snel aan (liefst voor de grote 

vakantie). 

  

Ben je geïnteresseerd in de natuur, zit je 

volgend jaar in groep 6,7 of 8, en vind je het 

leuk om samen met andere kinderen elke 

maand een keer die natuur in te gaan. 

Toelating gebeurt op basis van volgorde 

waarin we het inschrijfformulier 

binnenkrijgen. Ofwel die zich het eerste 

aanmeldt heeft de meeste kans om mee te 

doen. Nu is het zo dat onze huidige jeugdleden voorrang hebben gekregen op andere kinderen. 16 

Kinderen hebben hiervan gebruik gemaakt. Dat geeft aan hoe leuk het is.  

MAAR LET OP: er is maar plaats voor 25 kinderen. Dus eigenlijk zijn er nu nog maar 9 plaatsen 

vrij en moet je er dus wel snel bij zijn met je aanmelding.  

In het programma hieronder kunnen jullie al een beetje zien wat we allemaal gaan doen. 

Onze activiteiten zij op de tweede woensdagmiddag van de maand van 14.45 uur tot 17.15 uur. 

Meestal vertrekken we dan per fiets vanaf de Brandweerkazerne naar een geschikte locatie. 

Je krijgt elke keer in het weekend vooraf nog een uitnodiging per mail waarin staat wat we, waar 

gaan doen.  

Je aanmelding is pas geldig na betaling van het inschrijfgeld € 17,50.  

 

 ONS  PROGRAMMA  2021 - 2022 (onder voorbehoud van resultaat enquête) 

  

woe 8-sep  De bloeiende heide en haar bewoners 

woe 13-okt  Paddenstoelen en andere herfstverschijnselen 

woe 10-nov Sporen in de natuur. Speurtocht in de Zwartvoorden 



December hebben wij en jullie al zoveel andere dingen dus geen jeugd IVN 

woe 12-jan  Help de dieren de winter door door te knutselen  

zat 12-feb Bezoek aan een Natuurmuseum Tilburg van 10 tot 17 uur 

woe 9-mrt  Lekker actief aan het werk in de natuur   

woe 13-apr  Lente - Mortelen – bodem - amfibieën - voorjaarsbloeiers 

woe 11-mei Vogels en andere fladderaars, wandeling met vogelgidsen  

woe 8-jun  Leven in het water. Activiteiten aan de Beerze bij watermolen  

woe 13-jul  Verrassende afsluiting van het seizoen 2021-2022  tot 19 uur 

 

 

- - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - 

Aanmelding      JEUGD-NATUURACTIVITEITEN      IVN-Oirschot        2021 - 2022 

Voornaam:           Achternaam:  

  

Geb. datum:            E-mail:      

  

Adres:      Postcode:               Tel. nr.:              

  

  

School:      Groep in het komende schooljaar:   

  

De vergoeding voor de kosten van € 17,50 heb ik   wel /  niet bijgevoegd. 

  

Datum:      Handtekening van een van de ouders: 

   

  

Deelname is op eigen risico. Onze begeleiders bezitten allen een VOG (verklaring omtrent gedrag)  

Inleveren kan bij Jack van Nunen, Gasthuisstraat 47, 5688 AW Oirschot. Tel: 0657330043 of 

stuur het naar jeugdivn@ivn-oirschot.nl 

 


