Zin in!
Het was even aftellen tot deze week…

Terugblik & vooruitkijken
In maart hebben we weer een goed bezochte informatieavond en inloopochtend gehad voor gezinnen
op zoek naar een passende basisschool. Daarnaast zijn er bijna wekelijks rondleidingen wat ook aanmeldingen
voortbrengt. Heeft u nog een zoon of dochter die voor juli 2020 vier jaar wordt, laat het ons weten. Het
aanmeldformulier kunt op school ophalen en vindt u ook op www.obsdekorenbloem.nl
Als school zien we de leerlingenaantallen met kleine stapjes groeien, een mooi compliment aan alle betrokkenen
bij OBS De Korenbloem. Voor het komend schooljaar kunnen we dan ook met een zekerheid stellen dat we bij de
indeling drie groepen 1-2 doorzetten. Hoe de verdeling van groep 3 t/m 8 gaat zijn, kunnen we u nu nog niet over
informeren. In de komende weken gaan we deze puzzel in elkaar schuiven. Op dit moment worden alle getallen
goed op een rij gezet. Gezien de groei gaan we in ieder geval een kleine uitbreiding op het aantal leerkrachten
krijgen. Net als afgelopen jaar kijken we per leerjaar wat wenselijk en mogelijk is, daarbij wordt naar diverse
factoren gekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan evaluatie van dit schooljaar, aantal leerlingen, dynamiek van een
groep, zorg en onderwijsbehoefte in een leerjaar.

(V)rijwilliger gezocht!
Wij zijn voor de donderdagochtenden naarstig op zoek naar een
vrijwilliger om de Korenbloem kinderen van de bovenschoolse
plusklas ’t Lab en naar Bladel te vervoeren. Hier staat uiteraard
een onkostenvergoeding tegenover. Mocht u interesse hebben,
loop even binnen voor alle informatie, bij Els of Janneke.

Bedankt!
Na zo’n 6 a 7 jaren sluit Bianca van Veen haar lessen levensbeschouwelijk onderwijs
aan leerlingen van groep 1 t/m 4 af. Op donderdag 18 april is er nog een laatste
activiteit met de leerlingen die deze lessen hebben gevolgd in dit schooljaar, samen
gaan ze op pad voor een rondleiding in een moskee. Hiervoor is nog een laatste
verzoek voor vervoer gedaan door in een brief in de lesmap, aanmelden kan bij
Bianca. Op weg naar de zomervakantie gaan we kijken wat het vervolg voor deze
lessen gaat zijn in het komend schooljaar. Hierbij is Bianca nog betrokken en ook
de input van de enquête wordt meegenomen. We houden u hierover op
de hoogte. We bedanken Bianca enorm voor haar inzet!

Op de juiste plek…
Het “even snel” parkeren blijft een aandachtspunt tijdens het brengen en
halen van de leerlingen. Wederom het dringende verzoek om alleen te
parkeren op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn! Oftewel niet op of voor
inritten van bewoners rondom de school en niet bij de zebrapaden.
Een gele lijn betekent ‘hier niet parkeren of stoppen’, een onderbroken
gele lijn betekent ‘hier niet parkeren, alleen een hele korte stop’.
Al een langere tijd zijn we in overleg met buurtbeheer en de gemeente, om de
verkeerssituatie rondom school veiligere en overzichtelijker te maken. Inmiddels zijn de
eerste actiepunten opgepakt en is het aantal zebrapaden teruggebracht naar twee. Het
verzoek aan u als ouders om uw kinderen in de looproute naar school gebruik te laten
maken van de zebrapaden. Daarnaast aandacht voor de trottoirs, dit zijn geen fietspaden.
De brigadier staat er als vrijwilliger om het oversteken te begeleiden en veiligheid te
bewaken, graag daar gebruik van maken en de aanwijzingen op volgen.

Kledinginzameling
Nadat er weer volop kleding ingezameld was, liet het bedrijf waar we eerder de planning mee afstemden
niets van zich horen. Ook na herhaaldelijk telefonisch- en mailcontact kregen we geen gehoor. Dit heeft
ons afgelopen week doen besluiten om opzoek te gaan naar een ander bedrijf en dat is gelukt. De kleding
is vervolgens snel opgehaald door Contant 4 kleding, meer informatie op http://contant4kleding.nl/
Op dit moment zijn we nog in afwachting van het gewicht en dus wat we financieel ontvangen, maar met
de afspraak 30 cent per kilo wordt het vast weer een mooi bedrag.

Koningsspelen 2019
A.s. vrijdag gaan veel scholen in Nederland sportief & gezond aan de slag tijdens de Koningsspelen,
aangezien wij deze dag terug komen van kamp hebben we de Koningsspelen op OBS De Korenbloem
verschoven naar vrijdag 19 april. Meteen een mooie afsluiting voordat de meivakantie gaat starten.
De groepen 1-2 blijven op school, groep 3 t/m 6 gaan naar sportpark Moorland en groep 7-8 naar het
Atletiek terrein. In samenwerking met het Kempenhorst college is er voor iedere locatie een passend
programma uitgewerkt. We gaan ervoor dat alle leerlingen voor 14.45 uur terug zijn op school.
Op vrijdag 19 april vragen we de leerlingen om;
- …sportief gekleed naar school te komen, groep 5 t/m 8 op de fiets. We starten om 8.30 uur in de klas
om vervolgens na een gezamenlijke opening buiten op het plein allemaal naar de juiste locatie te gaan.
- …bord, beker en mes mee te brengen. Fijn als deze voorzien zijn van naam. We starten de dag met een
ontbijt in de eigen klas. Het ontbijt wordt landelijk samengesteld door de organisatie van de Koningsspelen
i.s.m. de Jumbo. Indien uw zoon of dochter een grote eter is in de ochtend, graag thuis wel al iets eten.
- …fruit voor de kleine pauze mee te nemen, het is nog even afwachten of we fruit en groenten over
houden van het ontbijt.
- …lunch mee te nemen zoals we dat gewend zijn. De leerlingen lunchen op de locatie waar de sportdag
plaats vindt, dus zorg bij groep 3 t/m 8 voor een makkelijk (rug)tas met naam.
- …mocht het een zonnige en warme dag zijn, dan graag thuis al insmeren en voldoende drinken/water
meenemen voor tussen het sporten & spelen door.

Wij wensen jullie een fijne week!
Team OBS De Korenbloem
OP DE KALENDER…
BIJLAGEN
1. Run-Archery
2. Dorpsondersteuners stellen zich voor

10-04
11-04
12-04
15-04
16-04
19-04
22-04
27-04
04-05
05-05
10-05
12-05
13-05
15-05
17-05
29-05
30-05

Start kamp groep 3 t/m 8
Kampdag groep 1-2
Studiedag voor groep 1 t/m 4
Ouderraad vergadering
Groep 8 start met Eindtoets CITO
Koningsspelen 8.30-14.45 uur
Meivakantie t/m 03-05
Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Kreami
Moederdag
Nieuwbrief
Praktisch verkeersexamen groep 7
Viering; Vlinders, groep 3-4-5
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
& 31-05 vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

BIJLAGE 1

Run-Achery

BIJLAGE 2

Dorspondersteuners stellen zich voor

