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Beste ouders en verzorgers,
Dit is het laatste Korreltje van dit schooljaar. Een schooljaar waar wij met veel plezier op terug kijken! Een
stabiel jaar met vele leuke activiteiten, goede onderwijsresultaten en een fijne samenwerking. Natuurlijk
verloopt nooit alles optimaal, maar daar leren we weer van! Maar er blijft zeker een overwegend positief
beeld hangen en we hopen dat dat voor u en de kinderen ook zo is. Ook dit jaar hebben weer op bijzonder
veel hulp van ouders mogen rekenen! Daar zijn we u zeer dankbaar voor! Want zonder uw hulp was een
aantal activiteiten niet haalbaar geweest! Woensdagochtend hebben we tijdens de ouderbedankochtend
alle hulpouders en vrijwilligers mogen verwennen met mooie optredens! Wij hopen dat u er van genoten
hebt! Ook speciaal dank aan alle ouders die de school gaan verlaten en waar we jarenlang een beroep op
hebben mogen doen! Dank voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!
De leerlingen van groep 8 sloten hun basisschooltijd af met de musical “De snoepfabriek”. Geweldig! Wat
een talenten… enthousiasme en energie! Dank je wel voor deze spetterende voorstelling! We wensen jullie
veel succes in het Voortgezet onderwijs en alle andere schoolverlaters veel succes op de nieuwe school! We
hopen dat jullie een fijne tijd op de Cornelius hebben gehad. Morgen om 10.00 uur zwaaien we groep 8 en
andere schoolverlaters uit …en we zien jullie nog graag eens terug om te horen hoe het met jullie gaat.
We eindigen het schooljaar ook wel een beetje rommelig... want we hebben een
interne verhuizing voor de boeg. Tussen groep 1 en 1-2 wordt het nieuwe
peuterlokaal ingericht, want in augustus starten we een peutergroep voor
kinderen vanaf 2,3 maanden. De groepen 7 en 8 komen in de lokalen
van de huidige groepen 3 en 4. Daarbij wordt de aula anders ingericht
zodat er werkruimte voor deze groepen ontstaat om zelfstandig te
werken. De groepen 3, 4-5 en 5-6 komen aan de lange gang te liggen,
waarbij groep 3 in de huidige groep 5, 4-5 in de huidige groep 7 en 5-6
in het lokaal waar nu groep 8 zit komt. Het lokaal van groep 6 wordt
ondersteuningslokaal voor de combigroepen. Op deze manier kunnen
we nog beter gebruik maken van de ons beschikbare ruimte en kunnen na
de zomervakantie weer fris van start!
Tot slot willen we alle ouders bedanken voor de prettige samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen
en wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie toe en graag tot ziens op maandag 19 augustus.
Team KC Cornelius.

Afscheid
Einde schooljaar is ook ieder jaar weer afscheid nemen…
Bedankt juf Silke en juf Jojanneke voor de fijne vervanging! Juf Silke gaat het komend schooljaar full-time aan de
slag in groep 7-8 op de Dompelaar in Elsendorp. Juf Jojanneke gaat naar t Venster in Gemert om daar de
verantwoording van groep 4 te krijgen! Allebei veel succes gewenst!
Ouderraad: Pascal van Sleeuwen en Fiona Geerts en gaan ons verlaten.. Wij bedanken hen voor alle hand- en
spandiensten gedurende al die jaren dat hun kind op ons kindcentrum heeft gezeten. Wij hebben veel hulp van
hen mogen ontvangen! Namens ouders, kinderen en team heel hartelijk bedankt hiervoor!
Stagiaire Ilse Manders sluit ook haar stageperiode bij ons kindcentrum af! Ilse dank je wel en veel succes met je
verdere loopbaan.
Ouderportaal
Voor die ouders die nog geen inlog hebben in het ouderportaal dringend verzoek om dat deze week in orde te
maken! Na de zomervakantie starten we met informatievoorziening via het ouderportaal
Aanvulling groepsbezetting
Leerkracht
Aantal leerlingen
Groep 1
Monique van de Kruijs,
14 / 29
Groep 1-2 Yvonne Lahaije, Dorien Donkers,
24
Groep 3
Loes van der Heijden, Laura Goossens,
27
Groep 4-5 Marijn Adriaans
25
Groep 5-6 Dionne Gerrits, Maureen Derks
27
Groep 7
Walther Groenendaal, Anja v Doren
23
Groep 8
Janneke van Lankvelt, Anja v Doren (Aletta van de Weijer)
26
Helmi Maas zal na de zomervakantie gefaseerd opstarten met haar werkzaamheden. Walther Groenendaal zal
daarom voorlopig op maandag en dinsdag directietaken vervullen. Anja van Doren vervangt dan in groep 7, Aletta
van de Weijer in groep 8.
Ondersteuning:
Riky Amijs zal tot eind november als ondersteuning
(maandag, woensdag en donderdag) ingezet worden
in de groepen 3 en 4-5 en 5-6.
Groepslijsten
Deze worden voortaan niet meer in de schoolgids geplaatst,
maar deze kunt u binnenkort vinden in het ouderportaal.
SPAREN MAAR!! SPAREN MAAR!! SPAREN MAAR!!
Na de zomervakantie willen we een nieuw materiaal in gebruik gaan nemen. Hiermee kunnen de kinderen
constructief werken en ook hun technisch inzicht inzetten.
Ze bereiken er snel erg mooie resultaten mee. Duurzaam is het ook, want de
belangrijkste onderdelen zijn plastic doppen! En die zijn gratis! Het gaat over
doppen van waterflesjes en wat je verder maar kunt bedenken, dus doppen die
je anders weg zou gooien. Het formaat is altijd goed als ze maar schoon zijn!
Als iedereen nu goed gaat sparen kunnen we na de zomervakantie weer fris
met iets nieuws aan de slag!
Alvast bedankt!
Enkele gymlessen vervallen in de laatste week
Op vrijdag 5 juli heeft groep 3/4/5/6 geen gym i.v.m. het uitgooien van de schoolverlaters en de start van de
vakantie om 12.15 uur.
Kindcentrumgids
Deze wordt direct na de zomervakantie verstrekt. Tijdens de vakantie wordt deze al op het ouderportaal onder
`Boekenkast` geplaatst.

De schoolbieb is op 25 juli van 10.30 tot 12 uur open!
Alle kinderen hebben drie boeken voor thuis te lezen mee naar huis mogen nemen. Ook in de vakantie kan je
boeken komen ruilen! Speciaal daarvoor gaat de school op 25 juli van 10.30 tot 12 uur open voor iedereen! Dus
kom gerust wat nieuwe vakantieboeken lenen!
Foto’s website
De foto's op de website worden in de laatste vakantieweek verwijderd. Als u deze nog wil downloaden moet dit
dus vóór 13 augustus gebeuren!
Musical
Liefst drie keer hebben de leerlingen van groep 8 hun musical op mogen voeren! En drie keer een prachtig
spektakel neergezet!!! Een topprestatie van groep 8.. en een mooie afsluiter van hun tijd op ons kindcentrum!

Ouderbedankochtend
De ouderbedankochtend was weer een groot succes! Jong en oud hebben van de optredens genoten! Nogmaals
dank aan alle ouders en vrijwilligers die ons dit jaar weer geholpen hebben.

Nieuws van de baby-peutergroep en BSO
Nieuwe peutergroep van start!
Het is definitief… vanaf de zomervakantie gaat de nieuwe peutergroep van start! Deze krijgt het lokaal tussen
groep 1 en groep 1-2 in. De bestellingen voor nieuw meubilair zijn al de deur uit!
We zijn erg blij met de start van deze peutergroep! Dat betekent ook dat we meer ruimte krijgen op de
dagopvang en zo alle wachtlijsten weg kunnen werken! Kinderen die de peuterleeftijd hebben en ingeschreven
zijn voor de dagopvang zullen ook meedraaien met het peutergroepje. De overgang naar groep 1 kan nu helemaal
soepel verlopen!

Wij wensen alle ouders en kinderen een

De schoolverlaters wensen we veel succes op de nieuwe school…
en alle andere kinderen zien we graag weer terug op 19 augustus!

Team KC Cornelius.

