Nieuwsbrief
januari 2022

Wat fijn dat we vandaag weer open mochten gaan en wat een genot om iedereen weer te kunnen
verwelkomen. We hebben in ieder geval veel blije gezichten gezien. Hopelijk is iedereen de
kerstvakantie goed doorgekomen en hebben jullie genoten van het samenzijn met jullie dierbaren.

Wij wensen jullie een voorspoedig en gezond 2022!
Trots
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen op De Korenbloem met
plezier naar school gaat, zich veilig voelt en hij of zij zich maximaal kan
ontwikkelen. Deze doelen streven wij iedere dag na.
Daarom zijn wij gestart met De Klusklas.
In bijlage 1 staat de eerste editie van “Het Klusjournaal” en hierin kunt u
zien wat deze leerlingen de afgelopen periode hebben gedaan.
Wat hebben ze in deze korte periode samen met juf Brigit toch al veel
stappen vooruit gezet. Daar zijn wij met recht trots op!

Bezoek van de onderwijsinspectie
Op maandag 31 januari krijgen we bezoek van de onderwijsinspectie. We zijn uit een
willekeurige steekproef naar voren gekomen. We hopen dat bij dit bezoek duidelijk
wordt blootgelegd waar onze kracht ligt en wat mogelijke verbeterpunten zijn volgens
de inspectrice. Wij kijken daarom uit naar dit bezoek. We brengen u in een van de
volgende nieuwsbrieven op de hoogte als er relevante zaken naar voren komen.

Aanmelden van nieuwe leerlingen
Als uw kind voor 1 juli 2023 4 jaar wordt en u wilt uw kind inschrijven op De Korenbloem , dan willen
we aan u vragen om uw kind tijdig in te schrijven. Wij kunnen dan tijdig hiermee rekening houden bij
de indeling van de verschillende groepen het komende schooljaar. Als u mensen kent die mogelijk
hun kind willen inschrijven bij ons dan mag u hen hier ook op attenderen.

Ouderavond over online veiligheid
Op maandag 21 februari is van 19.30 uur tot 20.30 uur de ouderavond over
online veiligheid in Het Vossenhol bij ons op school. Op deze bijeenkomst
wordt ingegaan op de mogelijkheden en de gevaren van de online omgeving
voor kinderen. De bijeenkomst wordt geleid door Emmy van Beek van
Bureau Halt en u kunt zich aanmelden voor deze avond door een mail te
sturen naar rubensanders@rbobdekempen.nl
Meld u tijdig aan aangezien het aantal zitplaatsen beperkt is.

Luizenpluizen
Aangezien ouders alleen de school bij hoge uitzondering binnen mogen komen willen we aan u
vragen om deze week uw kind (-eren) zelf goed te controleren op hoofdluis. Het zou heel prettig zijn
als u ons op de hoogte brengt als uw kind luizen of neten heeft.

Bureaus te koop
Omdat er onlangs nieuwe bureaus voor de leerkrachten zijn aangeschaft
hebben we een aantal gebruikte bureaus in de aanbieding. Ze zien er nog wel
heel goed uit en kosten 30 euro. De afmeting van het blad is 120 cm X 70 cm.
Als u vragen of interesse heeft dan mag u contact opnemen met Ruben Sanders.

Vrachtwagen gezocht
Voor ons schoolkamp zijn wij op zoek naar iemand die alle spullen van school naar de kamp locatie
kan vervoeren en daarna weer terug naar school kan brengen. We zijn dus op zoek naar iemand met
een vrachtwagen. Bent u diegene of kent u iemand die ons vooruit kan helpen? Laat het weten aan
Dirk via dirkkoxk@rbobdekempen.nl.
Alvast bedankt!

Gevonden voorwerpen
In bijlage 2 ziet u foto’s van een aantal voorwerpen die op school zijn achtergebleven en hier al lange
tijd staan. Mocht u 1 van de objecten herkennen dan kunt u contact opnemen met onze conciërge
Ria.

Tot Volgende maand!
Team OBS De Korenbloem
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Bijlage 3: Matchmentoren gezocht

17-01: Start toetsweken
groep 3 t/m 8
28-01: Viering, groep 6, 4,
Beren, Bijen, Vlinders.
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