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NIEUWSBRIEF     NR. 12  2021-2022 
 
Agenda  
 
18-07 t/m 26-08 Zomervakantie 
26-08-2022  nieuwsbrief 1 met algemene informatie 
29-08-2022  Eerste schooldag 
08-09-2022        Digitale rondleiding (meer info volgt) 
09-09-2022  Startreceptie van 14.00 tot 15.00 uur 
12-09 t/m 23-09 Startgesprekken gr. 3 t/m 7 
19-09 t/m 22-09 Schoolkorfbal 
21-09-2022  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
23-09-2022  Nieuwsbrief 2 
 
   
 Van Harte Gefeliciteerd! 
 

juli   
17-07       Lukas 09-08       Luca 28-08       Liz 
17-07       Boaz 09-08       Mees 29-08       Alisa 
17-07       Jason 10-08       Viënna 30-08       Kenzo 
20-07       Levi 11-08       Isabelle 30-08       Twan 
20-07       Mink 12-08       Linde 30-08       Lente 
22-07       Lotte 12-08       Sef 31-08       Fynn 
22-07       Mette 12-08       Stacey 31-08       Oliver 
24-07       Christian 13-08       Julian september 
26-07       Lucas 13-08       Joppe 01-09       Noël 
28-07       Boaz 13-08       Jayden 01-09       Lars 
28-07       Julie 13-08       Nev 02-09       Kyan 
31-07       Carlos 14-08       Liz 03-09       Quint 
augustus 15-08       Luna 04-09       Bjorg 
01-08       Daley 16-08       Pieter 04-09       Vlinder 
01-08       Stefanous 17-08       Mees 05-09       Mae 
02-08       Jan 18-08       Anoek 05-09       Micha 
03-08       Elin 19-08       Keano 06-09       Luuk 
03-08       Julia 19-08       Tim 06-09       Fenna 
03-08       Flobatier 19-08       Dax 06-09       Fedde 
03-08       Puck 21-08       Duncan  
04-08       Jeremy 21-08       Lisa  
05-08       Jayce 21-08       Jits  
07-08       Wessel 25-08       Sabien  

http://www.korenaar.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.milestonemktg.com/contact/twitter-logo/&ei=a8hlVJa2FIfKaPuNgdgK&bvm=bv.79400599,d.d2s&psig=AFQjCNEB3FBPdfjedNf3SMp10_-VpwBxHA&ust=1416042968703514
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Van de directie  
Wat een fijne, gezellige en hectische laatste weken hebben we achter de rug! Er zijn 

oudergesprekken gevoerd, rapporten gemaakt en opbrengsten geëvalueerd. We hebben 

plannen gemaakt voor het komende schooljaar en nagedacht over het meest effectieve en 

passende onderwijs dat wij kunnen organiseren. 

 

Alle groepen zijn op schoolreis geweest en unit 7/8 op kamp. De kinderen hebben genoten 

en wij ook! Echt heel fijn dat we dit schooljaar weer gezellig samen weg konden gaan.  

Het volleybaltoernooi (normaal in de kerstvakantie) is ook ingehaald en daar hebben de 

kinderen veel plezier aan beleefd. Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover. 

 

Groep 8 heeft de afgelopen weken het hele proces van afronden en afscheid nemen 

doorgemaakt. Een gezellige BBQ, samen sportief op stap en veel oefenen voor de musical. 

Woensdagavond was de climax van dit proces. Een zinderende afscheidsavond met veel 

talent en plezier op het podium van de Korenaar! Het team van de unit heeft met veel 

creativiteit alle kinderen in beeld gebracht en het tasje met de traditionele cadeaus 

overhandigd. Complimenten voor het team van unit 6-7-8 en de kinderen van groep 8, het 

was een geweldige voorstelling en een mooi afscheid. De ouders van de groep 8-ers willen 

wij bedanken voor de leuke cadeaus en het geweldige ABC      , waarmee het hele team in 

het zonnetje werd gezet. 

Wij wensen onze leerlingen alle succes en vooral veel geluk en plezier op hun pad! 

 

Bij alle activiteiten zijn de ouders van de ouderraad betrokken en organiseren en helpen zij 

mee waar ze kunnen. Wij willen hen enorm bedanken voor het enthousiasme en de inzet, 

zonder jullie was het lang niet zo leuk allemaal!  

 

We nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van Jeroen Verhoef, die als MR-lid een 

aantal jaren actief heeft meegedacht en meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuw beleid.  

Annemarieke van Wijk is jarenlang actief geweest in de ouderraad, als lid en als 

penningmeester. Ook zij geeft het stokje door. Annemarieke en Jeroen: ontzettend bedankt 

voor jullie bijdragen! 

In het team gaan Kelly de Bruin en Wietske Kloosterman ons verlaten. Gelukkig blijven zij 

beide werken binnen Agora en hebben ze een fijne en uitdagende nieuwe werkplek 

gevonden; bedankt voor alles en veel succes! 

 

Ook de directeur van de Korenaar, Marjon de Boer, heeft deze week afscheid genomen van 

de school. Over haar (tijdelijke) opvolging bent u vandaag geïnformeerd door het bestuur 

van Agora.  

 

Het team van de Korenaar wenst iedereen een zonnige en fijne 

vakantie! 
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Afscheid Marjon 

Beste ouders 

Tien jaar heb ik mogen werken op de Korenaar. Extra uitdagingen heb ik gevonden door 

binnen Agora ook op andere scholen te werken of andere opdrachten te doen. De laatste 

jaren was ik ook beleidsadviseur onderwijs. Weggaan van de Korenaar heb ik zo lang 

mogelijk uitgesteld. Nu is er een mooie uitdaging op mijn pad gekomen, bij een andere 

organisatie, die ik graag wil aangaan. En dus neem ik afscheid van de Korenaar en van Agora.  

Kenmerkend voor de Korenaar is het zelfstandige team. Samen werken en samen 

verantwoordelijk zijn dat is ons uitgangspunt. Dat doen we altijd met als doel om het beste 

onderwijs voor onze leerlingen te organiseren, binnen de mogelijkheden die we hebben.  

De cultuur en tradities van de school uiten zich volgens mij vooral in de vieringen, het 

werken in units, het vertrouwen in elkaar en in het altijd beter willen worden. Ik heb 

genoten van deze manier van werken en de bijzondere sfeer en cultuur op de Korenaar. 

 

In mijn jaren op de Korenaar heb ik veel contacten met ouders gehad. Voor een 

kennismakingsgesprek, voor een informeel gesprek, maar ook als er zorgen en vragen 

waren. Bij mijn afscheid van de ouders, op vrijdag 8 juli, heb ik nog veel ouders persoonlijk 

gedag kunnen zeggen. De waardering die sprak uit jullie komst, de cadeautjes en bloemen 

hebben mij echt geraakt. Dank jullie wel daarvoor. 

  

De kinderen hebben mij op maandag 11 juli een onvergetelijk afscheid gegeven. Een ijskar 

op het plein, een prachtig lied door alle kinderen uit volle borst gezongen en een kunstwerk 

waaraan ze allemaal een bijdrage hebben geleverd. Het was mooi en ontroerend. 

Ook het team van de Korenaar heeft me in het zonnetje gezet met een gezellige 

afscheidsbarbecue, een lied, persoonlijke woorden en een mooi cadeau.  

 

Ik neem nu met pijn in mijn hart afscheid van 

de Korenaar. 

Dank u wel voor het vertrouwen en voor alle 

gesprekken en mooie momenten die we 

hebben gedeeld! 

Ik wens de school, het team, de ouders en de 

leerlingen alle goeds voor de toekomst! 

 

Met een hartelijke groet,  

Marjon de Boer 
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Een nieuwe boom 
Al het hele schooljaar wordt er nagedacht over de vergroening van 

ons schoolplein met meer schaduw. Om nu toch ergens te 

beginnen hebben we schaduwdoeken aangeschaft die worden 

opgehangen bij mooi weer. 

Ter ere van het afscheid van Marjon is er afgelopen week een 

boom geplant. Dat het maar een hele mooie sterke boom mag 

worden! 

 

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage is op onze school al meer dan 10 jaar hetzelfde. We merkten de 

afgelopen jaren dat we steeds zuiniger moesten zijn om uit te komen met het budget en dat 

werd steeds moeilijker. Wij hebben als school de traditie om met de groepen 1 t/m 6 één 

keer per jaar op schoolreis te gaan. Daar horen een bus, een leuk attractiepark en een lunch-

traktatie bij. Met de groepen 7 en 8 gaan we op een driedaags schoolkamp, op een leuke 

locatie, met excursies en uitstapjes, een bus voor de terugreis en gezellig samen eten.  

Die tradities willen wij graag blijven voortzetten. 

De afgelopen maanden bleek dat de bus-huur, de toegang tot activiteiten en de 

boodschappen fors duurder zijn geworden. De OR en de school hebben vanuit de reserves 

geld bij moeten leggen om het schoolreisje en het kamp mogelijk te maken. Dat is voor een 

keer geen probleem, maar we willen dat in de toekomst toch voorkomen. 

Daarom hebben we in de OR en in de MR gesproken over de hoogte van de ouderbijdrage. 

Omdat we deze bijdrage al jaren niet hebben verhoogd en omdat we graag de kinderen een 

keer per jaar een goed schoolreisje of kamp willen bezorgen, is er besloten om de vrijwillige 

ouderbijdrage voor de schoolreis en het kamp met € 10,- per kind te verhogen. De MR heeft 

hieraan instemming verleend.  

De Schoolgids 2022-2023 wordt aan het begin van het schooljaar op de website 

gepubliceerd. Daarin staat uitleg over de vrijwillige ouderbijdrage en de wijze van betaling. 

De nieuwe bedragen zijn als volgt: 

 

a. Een bedrag voor niet gesubsidieerde activiteiten: 

▪ € 25,- per leerling  - voor leerlingen die voor de kerstvakantie zijn gestart.  

▪ € 15,- per leerling – voor leerlingen die na de kerstvakantie zijn gestart 

▪ Leerlingen die na de Paasdagen starten betalen dat schooljaar niet meer 

 

b. Een bedrag voor het schoolreisje  

▪ € 40,- voor de units 1 t/m 6 

▪ € 75,- voor unit 7/8 (drie daags schoolkamp) 

 

En daarnaast: 

▪ € 20,- bijdrage voor de schooltuinen; alleen voor leerlingen in groep 6 
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Dit betekent dat het totale bedrag voor de ouderbijdrage als volgt is: 

Leerlingen startend na de kerstvakantie:  € 55,- 

Unit 1 t/m 5:       € 65,- 

Unit 6:       € 85,- 

Unit 7 en 8:      € 100,- 

 

De ouderbijdrage wordt in 2 gelijke termijnen geïncasseerd door Agora, de helft van het 

bedrag begin oktober en de andere helft begin april.  

Met de directeur of de penningmeester van de ouderraad is het altijd mogelijk om een 

reductieregeling af te spreken als ouders wel willen maar niet kunnen betalen.  

 

MR Update 

Dinsdag 28 juni jl. was onze laatste MR vergadering van dit schooljaar. De vergadering heeft 

fysiek op de Korenaar plaatsgevonden met een aantal deelnemers via MS Teams. 

 

De MR samenstelling bestaat uit een personeelsgeleding, Shirley Nooij, Denise Hutubessy & 

Sanne Vanacker, en een oudergeleding, Ate Flens, Jeroen Verhoef, Nelleke Penninx en Eva 

Kon-Visser. 

Dit was de laatste vergadering voor zowel Jeroen als MR oudervertegenwoordiger en Marjon 

als directeur. Uiteraard hebben we beiden hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de 

afgelopen jaren.  

 

De volgende onderwerpen hebben wij besproken: 

• Verhoging schoolbijdrage 

• NPO Schoolscan 

• Jaarplan 

• Stand van zaken herstel lichtstraat school 

• Schoolplein 

• Stand van zaken proces vervanging directeur 

 

Ouderbijdrage  

Vanuit de directie hebben wij het verzoek tot instemming gekregen om na 10 jaar de 

ouderbijdrage te verhogen van € 30 naar € 40,- voor het schoolreisje. Voor het kamp is het 

voorstel het bedrag te verhogen van € 65,- naar € 75,-. Naast dat de bedragen al jaren gelijk 

gehouden zijn, komt school door prijsstijgingen niet meer uit met de huidige bijdrage. Als 

MR hebben wij  ingestemd met de voorgestelde verhogingen. 

 

NPO schoolscan (instemming) 

De Korenaar is verplicht om de Nationaal Programma Onderwijs (‘NPO’) gelden, die elke 

school heeft ontvangen om leervertragingen in te halen, te verantwoorden. Hiervoor is een 

generieke aanpak gemaakt vanuit het ministerie van OCW. Deze is voor de Korenaar bij 
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aanvang van het programma ingevuld en hiermee hebben wij als MR in 2021 reeds 

ingestemd. Afgelopen vergadering hebben we de aanpak geëvalueerd en positief ingestemd 

met de verantwoording en het voorstel voor komend jaar.  

 

Jaarplan (ter informatie) 

Het jaarplan voor komende schooljaar is voorgelegd aan de MR. Dit plan is een afgeleide van 

het uitgewerkte schoolplan 2019 – 2023. Het jaarplan voor komend schooljaar is met het 

gehele team besproken en vormgegeven. Het beschrijft de ambities die de school heeft en 

hoe deze ambities te verwezenlijken. In dit plan zitten veel zaken die ook zijn opgenomen in 

de NPO schoolscan.   

 

Status lichtstraat school 

De lichtstraat is de doorloop tussen de lokalen op de begane grond en de kuil. Door een 

constructiefout lekt het hier. Door de gemeente is erkend dat dit een ontwerpfout is. En 

daardoor zal de gemeente de kosten van de herstelwerkzaamheden betalen. Jammer 

genoeg lukt het de aannemer niet om de lichtstraat deze zomer te herstellen omdat de 

benodigde materialen een verlate levertijd hebben. Wanneer de werkzaamheden nu wel 

uitgevoerd kunnen gaan worden, gaan we volgend schooljaar vernemen van de 

gebouwenbeheerder van Agora. 

 

Schoolplein 

In de vorige nieuwsbrief hadden wij al gemeld over de nieuwe schaduwplekken die 

gerealiseerd zijn op het schoolplein. En deze heeft u waarschijnlijk ook al gezien. Het project 

team Schoolplein heeft een plan van aanpak opgesteld en gaat hier mee verder. Volgend 

schooljaar worden de plannen verder opgepakt. Denk hierbij aan een ontwerp voor het 

schoolplein, wat de kosten zijn en hoe dit gefinancierd kan worden en hoe en wanneer we 

dit kunnen uitvoeren 

 

Invulling vacature Marjon 

De vacature Directeur CBS de Korenaar is uitgezet en hierop hebben twee mensen 

gereageerd. In de aankomende weken zullen sollicitatiegesprekken gevoerd worden en 

hopelijk zit de juiste kandidaat er tussen. Mocht het op korte termijn niet lukken kan er 

vanuit Agora nog een beroep gedaan worden op een interim oplossing. Naast de MR is het 

MT van de Korenaar betrokken bij het proces.  

 

Tot zover onze samenvatting van hetgeen wij besproken hebben. Mochten er vragen zijn 

dan vernemen wij deze uiteraard graag. Wij zijn bereikbaar via mr@korenaar.nl. 

Onze vergaderdata schooljaar 2021/2022: Er zijn geen vergaderingen meer dit jaar. De 

vergaderdata voor schooljaar 2022/2023 worden nog vastgesteld. 

mailto:mr@korenaar.nl
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Juffendag unit 1-2 

 
Beste ouders en leerlingen,  
 
Wij kunnen terugkijken op een heel mooi 
schooljaar welke wij hebben afgesloten met een 
geweldige juffendag. Wij willen jullie allemaal 
bedanken voor alle lieve cadeautjes en tekeningen 
die wij hebben gekregen! Wij waarderen het 
enorm. Ook willen wij alle ouders bedanken voor 
de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en voor de hulp die wij dit jaar mochten 
ontvangen bij diverse activiteiten en het schoonmaken van de spullen.  
 
We wensen jullie een fijne zomer allemaal!  
Leerkrachten unit 1/2  
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Schoolvolleybal 
 

Wat leuk dat er zoveel kinderen meegedaan hebben met het schoolvolleybaltoernooi. Heel 
fijn dat er uiteindelijk genoeg coaches waren om de teams te begeleiden.  
Jullie hebben allemaal ontzettend jullie best gedaan en de wedstrijden waren heel leuk om 
te zien. 
We hebben uiteindelijk 6 van de 9 prijzen in de wacht weten te slepen en daardoor de 
wisselbeker gewonnen.  
 

 
 
 
 
 

Mini Dam tot Damloop 
 
Op zondag 18 september is de Mini Dam tot Damloop. 
Het lijkt ons ontzettend leuk als hier kinderen van de Korenaar aan meedoen. De loop vindt 
zowel in De Molenwijk als Zaandam plaats. Via de link hieronder kunt u uw kind inschrijven. 
 
Mini Dam tot Damlopen – Dam tot Damloop - NL 
 
 
Schoolkorfbal 
 
Na de vakantie ontvangen jullie de link voor het aanmelden van het schoolkorfbaltoernooi. 
Hieronder alvast de dagen waarop het toernooi plaats gaat vinden. 

Op de avonden van maandag 19 september en dinsdag 20 september voor de groepen 5-8. 

De finale wedstrijden voor de groepen 5-8 zijn op donderdagavond 22 september. 

Op woensdagmiddag 21 september voor de groepen 3 en 4. 

 

https://www.damloop.nl/mini-dam-tot-damlopen
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DE KINDERTELEFOON 

Ouders die gaan scheiden, gevoelens van onzekerheid of een thuissituatie die niet fijn is. 
Praten helpt! En soms is het fijn om te praten met iemand die je niet kent en die geen 

belang heeft bij jouw situatie: dan is er De Kindertelefoon. 
 

1 op de 3 kent De Kindertelefoon (nog) niet 
De Kindertelefoon is er voor alle kinderen in Nederland vanaf 8 jaar. Toch kent 1 op de 3 

basisschoolleerlingen De Kindertelefoon nog niet.  

• Met De Kindertelefoon kun je echt over ALLES praten: bijvoorbeeld over 
verliefdheid, verveling of als het thuis (even) niet zo fijn is 

• Het is gratis en anoniem, je hoeft dus niet je echte naam te zeggen 
• Bellen kan naar 0800-0432, chatten doe je via kindertelefoon.nl. Dit kan elke dag 

tussen 11:00 en 21:00 uur 
• Als het nodig is en je dat zelf wil, kijken we samen met jou naar welke organisatie jou 

het beste (verder) kan helpen 
• Per dag praten meer dan 1.000 kinderen met De Kindertelefoon. Je bent dus niet de 

enige! 

Je mag elke dag over ALLES bellen met één van onze goed getrainde vrijwilligers.  
Of je nou verliefd, bang of verdrietig bent.  
Bellen is gratis en anoniem: daarom hoef je niet je echte naam te zeggen en blijft het 
gesprek altijd tussen jou en De Kindertelefoon. 
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De zomervakantie - hoe pak je verveling 
aan? 

 

 

  
   

   

  

   

Hi! 
 

De zomervakantie staat voor de deur: lekker veel tijd en vrijheid voor je kinderen, en dus 
ook meer kans op verveling. Ben je geneigd de dagen voor ze in te vullen? En weet je 

soms niet meer wat je moet verzinnen? Laat het lekker los: verveling is heel gezond voor 
kinderen, en een boost voor hun creativiteit. 

 
Door het gebruik van schermen vervelen kinderen van nu zich een stuk minder dan 

vorige generaties. Hun hersenen zijn anders bedraad dan de onze, en hun gedachten 
zijn eenvoudig gevoed. Maar die gedachten worden dus óók een stuk minder de vrije 

loop gelaten. En dat is zonde, want juist als je je verveelt kun je mooi je creativiteit 
trainen. En vooral: blij worden van wat je zelf maakt en verzint! 

 
Omarmen dus, die verveling. Zo pak je dat aan (en zo blijf je er relaxed onder!) 

 
>>Als eerste dus: stop met je kinderen entertainen. Dat is niet jouw taak! Het kan even 

duren, maar zodra ze snappen dat jij hun tijd niet voor ze gaat invullen, worden ze 
creatief en gaan ze zelf iets bedenken. 
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>>Maak een verveel-lijst met dingen die je kinderen kunnen doen of waar ze naartoe 
kunnen gaan. Bedenk samen leuke activiteiten om erop te zetten, zoals een toneelstukje 
opvoeren of een danswedstrijd houden. Hang de lijst goed in het zicht, en laat het verder 

aan hen! 
 

>>Heb je de tijd, hang dan zelf ook gewoon wat rond met je kinderen. Vertel ze dat niks 
doen goed is voor de geest. Je verwacht het misschien niet, maar dit zijn gouden 

momenten om een band met je kinderen op te bouwen. Grote kans dat ze met een leuk 
spelletje aankomen, of iets anders om samen te doen. 

   

 

Meer vakantie-tips? 
Luister onze podcast met tips over hoe je voor te bereiden op een lange autorit met het 

gezin, hoe je iedereen tevreden houdt tijdens een vakantie en hoe je je eigen rust kan 
bewaren tijdens de vakantie. 

 

 

 
 


