
  

Schoolkamp 
Wat hebben we weer een gezellig schoolkamp gehad!  

Gelukkig waren de weergoden ook aan onze kant en hebben 

we veel lachende gezichten gezien. We denken dat de foto's 

ook boekdelen spreken.  

Helaas kreeg het kamp nog een negatief staartje met de 

besmettingen van 2 leerkrachten. Hopelijk heeft dit geen 

verdere gevolgen voor anderen dan de quarantaine waar 

meerdere groepen nu in zitten. 

Wij willen hierbij de ouders van de kookgroep en de 

toneelgroep en Richard voor het vervoeren van de bagage 

bedanken!  

Zij hebben er mede voor gezorgd dat onze kinderen weer 

een hele leuke ervaring rijker zijn geworden.  

 

Afscheid juf Maud 

Beste ouders van de Korenbloem,  

Ik wil jullie via deze weg laten weten dat ik aan het eind van dit schooljaar afscheid ga 

nemen van De Korenbloem. Het was een moeilijk besluit, aangezien ik altijd met veel plezier 

op De Korenbloem heb gewerkt. Door de veranderingen in mijn privésituatie heb ik ervoor 

gekozen om wat dichter bij huis te gaan werken. Ik wil jullie bedanken voor de prettige 

samenwerking en betrokkenheid van jullie als ouders. Mede dankzij jullie zal ik de 

Korenbloem herinneren als een geweldige werkplek.  

Groetjes, Maud 

  

De Korenbloem groeit 

Komend schooljaar zullen we uit gaan breiden van 10 groepen naar 11 groepen. Er zal 

namelijk een tweede groep 3 komen omdat er zeer veel kleuters doorstromen.  

Dat betekent dat we momenteel een vacature hebben lopen voor een nieuwe 

groepsleerkracht. Als hier meer duidelijkheid over is, dan zult u hierover worden bericht. 

 

 

 

Nieuwsbrief  

Juni 2021 



Groepsindeling komend schooljaar 
Op vrijdag 25 juni worden alle kinderen en ouders geïnformeerd bij welke  

leerkracht(-en) hun kind volgend schooljaar in de klas komt. Als er eventueel iets belangrijks 

wijzigt in de groepssamenstelling dan zal dat dan ook bekend worden gemaakt.   

 

Myalbum foto's  

Op onze 'oude' site stond een link naar de foto's die op school gemaakt zijn. Vanaf het 

nieuwe schooljaar gaan we werken met een app voor ouders (informatie hierover volgt) en 

zullen de foto's via deze app te zien gaan zijn.  

Dit schooljaar komen nog alle foto's op myalbum.com te staan. Omdat je niet meer via de 

site in kunt loggen, hierbij de beschrijving hoe je bij de foto's kunt komen: 

• ga naar: www.myalbum.com of klik op de groene link ('deze link') op de website.   

• Maak een account aan of kies voor inloggen als u een account aangemaakt heeft.  

• Vervolgens dien je het wachtwoord in te voeren dat voor myalbum.com aangemaakt 

is door school (gedeeld aan het begin van het schooljaar).  

Noot: vanaf september zijn te foto's van school te vinden via de app. We zullen dan als 

school geen gebruik meer maken van myalbum.com en de foto's worden dan van deze site 

gewist.  

 

Korenbloemdag 

Op woensdag 23 juni vieren we voor alle groepen de Korenbloemdag, op deze dag vieren 

we dat we er weer (bijna) een mooi schooljaar op hebben zitten. Iedere groep gaat er 

afzonderlijk van elkaar een leuke dag van maken. U zult via de groepsleerkracht verdere 

informatie te horen krijgen. De kleuters stellen hun Korenbloemdag nog even uit. De 

kleuterjuffen zullen zelf laten weten wanneer zij het jaar feestelijk af gaan sluiten. 

 

Afstuderen Lio-stagiaires 

De afgelopen maand zijn onze beide Lio-stagiaires, Evi en Manon, afgestudeerd.  

We kunnen u met grote trots mededelen dat zij beiden Cum Laude zijn afgestudeerd!  

Dat is in ieder geval een mooie basis voor een leven lang leren!  
 

Begintijden, eindtijden en pauzes 

Het was onze bedoeling om langzaamaan terug te gaan naar onze oude begintijden,  

eindtijden en pauzetijden. Vanuit de GGD is mij dringend geadviseerd om dit vooralsnog 

niet te doen. En dit advies volg ik op. Dat betekent dat we de huidige opzet blijven hanteren. 

Als het verantwoord is gaan we terug naar de oude tijden. 

 

Volgende nieuwsbrief 

In de kalender staat dat op 28 juni de volgende nieuwsbrief zal verschijnen. Dit wordt 5 juli. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.myalbum.com%2F&data=04%7C01%7Crubensanders%40rbobdekempen.nl%7C31d24d4015f541a9e58d08d925cb9c15%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637582378682750036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8H9dngYAY2dhoYYeTcBoLDhLH%2BnYPNsyyRpaKcEPiBQ%3D&reserved=0


Kledinginzameling 

Op donderdag 10 juni is de volgende kledinginzameling bij ons 

op school. U kunt uw kleding in de ochtend tot 10.00 uur 

inleveren onder de overkapping. De opbrengst komt weer ten 

goede aan onze ouderraad, met dit geld kunnen ze weer allerlei 

leuke dingen organiseren voor de kinderen bij ons op school. 

Tot volgende maand!       

Team OBS De Korenbloem  

 

BIJLAGEN                                                     

 

Bijlage 1: Open trainingen Hockey club Oirschot 

Bijlage 2: Basketbal spelen 

  

 

  

 

Op de kalender 

7 t/m 18   Toetsweken 

   juni 

10-06 Kledinginzameling 10.00 uur 

15-06 MR vergadering 19.30 uur 

23-06 Korenbloemdag 

24-06 Studiedag, groep 1/m 8 vrij 

05-07 Nieuwsbrief juli 

 

 

 



Bijlage 1: Open trainingen Hockey club Oirschot 

                     

In de komende weken organiseren wij OPEN TRAININGEN bij Hockeyclub Oirschot. Dan 

mogen onze jeugdleden een vriendje of vriendinnetje meenemen naar hun eigen training om zo 

zelf te laten zien hoe leuk het hockeyen is. Je mag dus gewoon bij een training komen kijken en 

zelfs mee doen ! 

Alles wat je nodig hebt is sportkleding.  

Een stick, scheenbeschermers en bitje regelen wij voor je. 

Je ouders mogen je uiteraard eventjes brengen maar ze mogen (nog) niet blijven kijken i.v.m. de 

Corona regels. We hopen dat dit snel verandert. 

Wanneer zijn de trainingen? 

Woensdag 2 juni ,  

voor meisjes en jongens in de leeftijd van groep 4 en 5 van 16.30u – 17.30u 

voor jongens in de leeftijd van groep 6 van 17.30u - 18.30u 

voor meisjes in de leeftijd van groep 6/7/8 van 18.30u - 20.00u 

Zaterdag 5 juni ,  

voor meisjes en jongens in de leeftijd van groep 1 t/m 3 van 9.00u – 10.00u 

 

Woensdag 9 juni ,  

voor meisjes en jongens in de leeftijd van groep 4 en 5 van 16.30u – 17.30u 

voor jongens in de leeftijd van groep 6 van 17.30u - 18.30u 

voor meisjes in de leeftijd van groep 6/7/8 van 18.30u - 20.00u 

 

Zaterdag 12 juni ,  

voor meisjes en jongens in de leeftijd van groep 1 t/m 3 van 9.00u – 10.00u 

 

Woensdag 16  juni ,  

voor meisjes en jongens in de leeftijd van groep 4 en 5 van 16.30u – 17.30u 

voor jongens in de leeftijd van groep 6 van 17.30u - 18.30u 

voor meisjes in de leeftijd van groep 6/7/8 van 18.30u - 20.00u 

 

Zaterdag 19 juni ,  

voor meisjes en jongens in de leeftijd van groep 1 t/m 3 van 9.00u – 10.00u  



Bijlage 2: Basketbal spelen 

 

 


