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Agenda januari
13 januari: Maandopening
16 januari: Spreekuur CJG (8.15 uur-8.45 uur)
20-24 januari Themaweek Kerk en School
26 januari Scholendienst
28 en 30 januari Wenmoment nieuwe leerlingen
28 januari Prentenboek van het jaar voorgelezen
in de bibliotheek groepen 1-3
31 januari: Rapport 1

Liedrooster
David werd gekozen boven alles uit (NLB 171)
De Heer is mijn Herder (NOTH 484)

Juf Djoni vertrekt
Eind van de maand zal juf Djoni vertrekken bij
onze school. Zij heeft een korte periode gewerkt
op Korenmaat.
We bedanken juf Djoni voor haar inzet en
enthousiasme en wensen haar veel plezier in
haar nieuwe werkkring.

Juf Anneke is geopereerd
Vandaag, donderdag 9 januari,
werd juf Anneke geopereerd. We
kregen al een kort bericht van
haar dat de operatie achter de
rug is.
Wilt u haar een kaartje sturen
dan kunt u dit via school doen.
Juf Anneke sterkte in de
komende weken.

Verkeer
Waarom is het zo belangrijk om de
fiets verlichting aan te hebben? Geldt
voor kinderen en ouders!!!!

Als fietser ben je de meest kwetsbare
verkeersdeelnemer, je bent niet
beschermd en een stuk langzamer dan
andere voertuigen, slecht verlichte fietsers
ziet men soms pas op het laatste moment
en dan is het al vaak te laat om te
remmen, om ongelukken te voorkomen is
een goede fietsverlichting cruciaal.
Fietsverlichting heeft meer functies dan
alleen ongelukken voorkomen, soms zijn
wegen slecht verlicht. Met goede
verlichting op je fiets kun je ook obstakels,
zoals een slecht wegdek of een paaltje of
elkaar, beter zien
Jenneke van dijk
Verkeersouder

Thema kerk en school
In de week van 20 januari tot en met 24 januari
is er de jaarlijkse themaweek Kerk en School.
Het thema is: Dapper als David
De scholendienst is op 26 januari.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.

Opgeven van uw zoon of
dochter
Regelmatig krijgen wij vragen wanneer kan ik
mijn zoon of dochter opgeven. Wij houden
meestal de leeftijd van 2 ½ - 3 jaar aan. Als uw
oudere kinderen al op school zitten, is het
belangrijk om uw kind op tijd op te geven.
U kunt voordat u, uw kind komt opgeven, altijd
een formulier op school halen. Voor nieuwe
ouders is het mogelijk om een rondleiding en
gesprek in te plannen.
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Onze Kanjerregels:

Met vriendelijke groet,
Team CBS Korenmaat

