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Agenda 

19 augustus t/m 6 september PBS 

herhaalweken 

03-09 Info-avond groep 1 t/m 3 

06-09 Kleuters vrij 

06-09 Afsluiting PBS herhaal weken 

09-09 Info-avond groep 4 t/m 7 

 

12-09 Info-avond groep 8 

 

24-09 ’t Vlinderke oktober 

We zijn weer begonnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar! 

 

Op tijd starten 

De schooldag start om 8.30 uur, de schooldeuren gaan om 8.25 uur open zodat  

kinderen en ouders rustig naar binnen kunnen. Om 14.45 uur (op woensdag 12.15 uur) is 

de school uit en lopen de leerkrachten samen met de kinderen naar buiten. Wij gaan 

ervanuit dat alle kinderen op tijd in de klas zijn en om 14.45 uur worden opgehaald. 

Kinderen die regelmatig te laat komen moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

Andere data informatie avonden! 

In de kalender die u bij de start van het jaar ontvangen heeft, staan de informatie 

avonden gepland. Deze data kloppen niet, u ontvangt hierbij de nieuwe data: 

 

- Groep 1 t/m 3 dinsdag 3 september 

- Groep 4 t/m 7 maandag 9 september 

- Groep 8 donderdag 12 september 

 

Alle avonden starten om 18.00 uur in de hal van de school. Hier zal meneer Rick het 

programma van dit schooljaar kort toelichten. De infoavond wordt vervolgd in de klas 

van uw kind(eren). De avond eindigt uiterlijk om 19.00 uur. Wij gaan ervan uit dat u en  

uw kind(eren) aanwezig zijn. 

 

Ziek melden 

Als uw kind ziek is dan moet u dit voor 8.15 uur doorgeven aan de school. Met ingang  

van dit schooljaar kunt u ook een ziekmelding doen via de schoolapp. Hier vult u de 

gevraagde gegevens in. De leerkracht van uw kind ontvangt automatisch een bericht  

via de mail. Ziekmelden kan ook altijd nog door de school te bellen.  

Doet u dit voor 8.15 uur. 
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Koffie ochtend 

Op 27 september staat de eerste koffieochtend gepland. Een gezellig moment in de 

koffiekamer waar ouders en school elkaar kunnen ontmoeten om een gezellig praatje  

te maken. Natuurlijk samen met een kopje koffie. U bent van harte welkom. 

 

Gezonde school 

Goed en gezond eten helpt kinderen bij het groeien en het leren. Als school werken  

wij daar graag aan mee. Daarom vragen wij u om voor een gezonde snack/ lunch te 

zorgen voor in de pauzes. Denkt u hierbij aan een gezonde boterham en een lekker  

stuk groenten of fruit. Het drinken kunt u meegeven in een drinkbeker. Pakjes zien we 

liever niet omdat het zoveel afval geeft. Ongezonde snacks geven wij weer mee naar 

huis.  

 

 

 

Nieuws vanuit de BSO: 

Afgelopen zomervakantie hebben we op de locatie Boreelpad een 

heerlijke zomer mogen beleven met onze kinderen van de BSO! We 

hebben op de locatie heel leuke activiteiten gedaan, maar we 

hebben ook een paar leuke uitstapjes gehad zoals; Het Festival, 

daar zijn we de zomervakantie mee begonnen.  

Daar waren verschillende workshops; drummen, 

skaten, graffiti spuiten, silent disco, elektrische gitaar 

maken, fotolijstjes maken van cd’s en nog veel meer.  

Je had erbij moeten zijn. 

 

Op de locatie zelf hebben we een workshop freerunning van de echte 

professionals gehad,     Buiten de deur hadden we een workshop dat 

heette Waste race. Daar leerde kinderen van oude gebruikte materialen 

en spullen weer nieuwe dingen te maken. Dus niet zomaar spullen 

weggooien. 

  

In de laatste week van de vakantie hebben we een uitstapje gehad  

naar de Strabrechtse Heide in Heeze. De boswachter heeft ons 

meegenomen naar het blotevoetenpad en we hebben hutten 

gebouwd, moddermormels gemaakt in de bomen en op de hei nieuwe 

dennen uitgegraven zodat de hei ook een hei blijft.  

 

Wij als pedagogisch medewerkers hebben genoten van het plezier 

van de kinderen deze vakantie. Op naar de herfstvakantie met 

nieuwe avonturen! 

 

Vanaf deze week gaan we de BSO ruimte delen met het lokaal 

van meneer Rick en juf Joreen. Het wordt een lokaal waar we onze 

creativiteit kwijt kunnen.  

 

 

 



 

 

Nieuws vanuit de peuterspeelzaal: 

Vorige week zijn we weer gestart. Hopelijk zijn alle peuters uitgerust en klaar voor de start 

voor het nieuwe schooljaar. Voor alle nieuwe ouders, nogmaals een hartelijk welkom. 

Deze week en vorige week hebben we het thema Welkom. Hierbij hoort heel de familie. 

Zou u een foto van uw kind met uw familie kunnen mailen naar 

barrierweg@koreinkinderplein.nl? 

Wilt u uw kind inschrijven voor de BSO of peuterspeelzaal of heeft u vragen over de 

kosten loop dan gerust even bij ons binnen en dan helpen we u graag! 

 

Groetjes, Team BSO en peuterspeelzaal Korein Kinderplein 
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