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NIEUWSBRIEF     NR. 5  2019-2020 

Agenda           
13-01-2020  Gastles beeldende kunst Fluxus, groep 2,  13.15-14.15 uur 
13-01-2020  Inloopspreekuur jeugdteam Oostzaan IB-kamer 8.30 – 9.30 uur 
14-01-2020  Nieuwe ouderochtend 8.30 – 10.00 uur 
14-01-2020  Ouderavond; thema Pesten live en online gr. 5 t/m 8 19.30-21.00 uur 
16-01-2020  Gastles beeldende kunst Fluxus, gr. 5 t/m 8,  13.30-15.00 uur 
20-01-2020  Gastles beeldende kunst Fluxus, groep 2,  13.15-14.15 uur 
20-01 t/m 07-02 Citotoetsen 
22-01-2020  Het A-Meezingfeest voor alle kleuters van 9.20 – 12.00 uur 
23-01-2020  Gastles beeldende kunst Fluxus gr. 5 t/m 8,  13.30-15.00 uur 
27-01-2020  Gastles beeldende kunst Fluxus groep 2,  13.15-14.15 uur 
27-01-2020  Inloopspreekuur jeugdteam Oostzaan IB-kamer 8.30 – 9.30 uur 
(30-01-2020  Gastles beeldende kunst Fluxus gr. 5 t/m 8,  13.30-15.00 uur) 
30-01 en 31-01            Onderwijsstaking?  Regelt u vast opvang? 
03-02-2020  Gastles beeldende kunst Fluxus groep 2,  13.15-14.15 uur 
04-02-2020  GGD screening logopedie 
06-02-2020  Gastles beeldende kunst Fluxus gr. 5 t/m 8,  13.30-15.00 uur 
07-02-2020  Nieuwsbrief nr. 6 
14-02-2020  Studiedag voorafgaan aan de voorjaarsvakantie; de kinderen zijn vrij 
17-02 t/m 21-02 Voorjaarsvakantie 

Van Harte Gefeliciteerd! 
Januari  Februari 

11-01       Niels 24-01       Femke 01-02       Miriam 
13-01       Sam 25-01       Afram 03-02       Pim 
15-01       Norelayn 28-01       Pieter 07-02       Rahif 
18-01       Emke 30-01       Jenna 07-02       Sofie 
20-01       Lara 30-01       Chloé 07-02       Sophie 
22-01       Robin 31-01       Doortje  
23-01       Colin 31-01       Jada  
24-01       Roos 31-01       Larissa  

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  
Het nieuwe jaar is alweer in volle gang! Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft 
gehad en heeft genoten van de feestdagen samen met uw dierbaren. 
We hebben de decembermaand traditioneel afgesloten met een gezellig kerstdiner in de 
units op dinsdagavond. De ouders konden buiten genieten van warme glühwein of 
chocolademelk verzorgd door de OR. Op donderdagavond hebben we tijdens de 
kerstvieringen stil gestaan bij de boodschap van het kerstfeest. De warme ontvangst in de 
kerk, de grote belangstelling van ouders en de inzet van de kinderen zorgt altijd weer voor 
een gevoel van saamhorigheid en bezinning. De muzikanten van Crescendo hebben onze 
viering weer prima muzikaal ondersteund. Alle betrokkenen bedankt voor jullie inzet! 
Inmiddels is het januari en wij wensen u een goed en gezond nieuwjaar!  
We gaan een periode van hard werken en toetsen tegemoet. Een belangrijk meetmoment. 
Waar staan de kinderen en wat is er nodig om de volgende stap in de ontwikkeling te 
kunnen maken?  Voor de leerlingen van groep 8 zijn de toetsen een belangrijk onderdeel in 
het proces van de verwijzing naar een volgende school. Spannend dus! 
Een nieuwe ronde voor de themadag is inmiddels gestart. Deze themadag periode werken 
we aan de bildungs- levenssfeer publiek en daaraan hebben we als thema techniek 
gekoppeld. Zowel in de bovenbouw als in de onderbouw wordt deze periode een vakdocent 
van Fluxus ingezet om een deel van de lessen vorm te geven. 
Onze collega Denise Hutubessy is in december bevallen van haar zoontje Dex. Moeder en 
kind maken het goed en wij wensen het jonge gezin natuurlijk veel geluk! 
 
Staking 30 en 31 januari 
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, staat er voor donderdag 30 en vrijdag 31 
januari een tweedaagse onderwijsstaking gepland. Deze staking zal vooral gaan om 
structureel meer geld voor het (basis)onderwijs. De bonden geven aan dat nu het moment is 
om duidelijk te maken aan de politiek dat het met de nieuwe cao niet klaar is, maar dat er 
een goede lange termijn visie en structurele investeringen nodig zijn.  
Wij zijn op dit moment aan het peilen hoe groot de stakingsbereidheid onder het personeel 
is. Het blijft een individueel recht van werknemers om te staken en als er teveel afwezigen 
zijn dan zullen wij helaas weer de deuren moeten sluiten. De kans lijkt groot te zijn dat wij 
de school zullen sluiten. Wij vragen u daarom om er rekening mee te houden dat onze 
school op donderdag 30 en vrijdag 31 januari dicht is. Wij laten u uiterlijk volgende week 
weten of dit ook werkelijk het geval is.  
          
Zieke collega’s 
Onze collega Hennie van Zaane heeft nog steeds te kampen met de gevolgen van het 
ongeluk dat zij in de zomervakantie heeft gehad. Het gaat gelukkig wel steeds een beetje 
beter met haar en zij is gestart met haar re-integratie in unit 3/4. Dat betreft voorlopig nog 
ondersteunende taken op arbeidstherapeutische basis. 
Onze vakdocent gymnastiek Mirjam Flore is al enige weken ziek. Het is nog niet duidelijk 
wanneer zij weer kan starten met lesgeven. Astrid Wegman-Stroo geeft op donderdag 
gymles aan unit 3/4. Op vrijdag geeft Rob de Vries de gymlessen aan unit 5/6.  
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Martine van den Berg heeft steeds de gymlessen van unit 7/8 op maandag gegeven, maar 
vanwege haar zwangerschap is dat nu niet langer verantwoord. Er is op dit moment helaas 
geen vervanger beschikbaar voor de maandag.  Wij werken aan een oplossing en tot dan 
komen de gymlessen te vervallen. 
 
Uitslag MR verkiezing 
Aan het eind van afgelopen jaar zijn er verkiezingen voor een 
nieuw MR lid gehouden. U heeft daarvoor uw stem kunnen 
uitbrengen. De stemmen zijn geteld.  
Eva Kon-Visser heeft de verkiezing gewonnen. Nogmaals van 
harte gefeliciteerd! We willen Tjeerd Schouten bedanken 
voor zijn kandidaatstelling. Daarnaast willen we iedereen, die 
een stem heeft uitgebracht, bedanken voor zijn/haar 
betrokkenheid. Eva zal op 15 januari haar opwachting maken 
bij de eerste MR vergadering van 2020. Hetzelfde geldt voor 
Marianne Breunesse als nieuw PMR lid. Daarmee is het MR 
team weer compleet. 
 
 
Van de Ouderraad 
 

 
 
Iris, Sandra, Joke, Babette, Erna, Marike, Annemarieke, Liesbeth, Yvonne, Diana, Hanneke, 
Sandy, Mariska, Petra, Didi, Ilse (de laatste twee dames staan nog niet op de foto) 

 
De ouderraad van de Korenaar wenst u een heel voorspoedig nieuw jaar.  
Na alle activiteiten in de drukke decembermaand, staan er ook de komende maanden weer 
leuke zaken op de kalender waar de ouderraad (OR) druk mee zal zijn. Graag stellen we ons 
nog eens aan u voor om te vertellen wat wij zoal doen op de Korenaar. 
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De ouderraad is een groep enthousiaste ouders/moeders van één of meer kinderen op 
school die er gedurende ieder schooljaar voor zorgen dat de schooltijd voor uw zoon(s) 
en/of dochter(s) nog onvergetelijker wordt. 
 
We trappen ieder nieuw schooljaar af met het korenjaarfeest. Elk jaar in een ander origineel 
thema waardoor het nog leuker wordt. Het korenjaarfeest is samen met het Sinterklaasfeest 
één van de grotere projecten gedurende het jaar. Voor beide feesten geldt dat er maanden 
van voorbereiding nodig zijn om ervoor te zorgen dat dit elk jaar weer een geslaagd feest 
wordt.  
 
Voor het Sinterklaasfeest zorgen we niet alleen voor de versiering maar helpen we Sint en de 
leerkrachten ook bij de (schoen) cadeautjes en op 5 december van ’s morgens vroeg tot 
einde van de dag. 
Direct na het vertrek van de Sint worden de kerstspullen van zolder gehaald en wordt de 
school versierd voor Kerst. Op de avond van het kerstdiner bieden we glühwein en warme 
chocomel aan op het schoolplein voor de ouders die hun kind na het kerstdiner komen 
ophalen.  
 
Wat doen we nog meer gedurende het jaar:  
- Sporttoernooien (volleybal, korfbal, voetbal): uitzoeken en uitdelen van tenues 
- Een informatieve ouderavond met externe sprekers, meestal in samenwerking met    
de MR (met bijv. thema Kanjertraining, How to talk to kids). Dit doen we overigens niet elk 
jaar. 
- Sint Maarten 
- Pasen (aankleding school, chocolade presentje voor de kinderen in de klassen) 
- Nieuwe ouderochtenden (ontvangen nieuwe ouders, voorzien van koffie/thee/koek) 
- Schoonmaakavond 
- Koningsdag (extra begeleiding en zorgen voor extra versnapering) 
- Avondvierdaagse (hand en spandiensten) 
- Schoolfotograaf (voorbereiding, twee hele dagen en alle nazorg) 
- Schoolreisjes (extra begeleiding en zorgen voor extra versnapering etc.) 
- Tot slot de afscheidsavond van groep 8. We verzorgen hapjes en drankjes voor alle 
ouders. 
 
We staan open voor goede ideeën en opmerkingen dus schroom niet om 1 van ons aan te 
spreken. 
Tevens vragen we geregeld hulp van ouders bij verschillende activiteiten omdat vele handen 
licht werk maken en we het belangrijk vinden dat alle ouders zijn of haar steentje bij kunnen 
dragen. 
 
We zien u graag bij één van de activiteiten! 
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  Inloopspreekuur Jeugdteam 

op de Korenaar 
 
Opgroeien en opvoeden gaat meestal vanzelf. Maar het kan af en toe ook lastig zijn of je 
hebt vragen. Over de ontwikkeling of gedrag van je kind(eren). Het is normaal als je vragen 
hebt of zorgen. 

Het Jeugdteam Oostzaan Wormerland biedt ondersteuning als het gaat om een gedrags- of 
emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de 

opvoeding, bij problemen rondom de omgang met kinderen na en tijdens een echtscheiding, 
bij vragen over een pgb of bij meer ernstige opvoedproblemen. Het team bestaat uit 
medewerkers met verschillende achtergrond: pedagogen, ambulant hulpverleners, 

psychologen en jeugdpreventiemedewerkers. Ook zijn er medewerkers met kennis op 
gebied van verstandelijke beperking, echtscheiding, psychiatrie en autisme.  

www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl 

Heeft u vragen, zorgen over uw kind(eren), de opvoeding; praat erover, en maak gebruik van 
het spreekuur. Van 8.30 tot 9.30 uur in de IB-kamer (naast ingang bovenbouw) met 
Daniëlle Hartendorp (GZ-psycholoog) en Marieke te Brake (psycholoog). 

 

  

Marieke te Brake Danielle Hartendorp 
 

Maandag 13 januari  Daniëlle Maandag 23 maart Marieke 

Maandag 27 januari  Marieke Maandag 6 april  Daniëlle 

Maandag 10 februari Daniëlle Maandag 20 april Marieke 

Maandag 24 februari Marieke Maandag 18 mei  Daniëlle 

Maandag 9 maart  Daniëlle Maandag 15 juni  Marieke 

  Maandag 29 juni  Daniëlle 
 

Inloopspreekuur Jeugdteam ook weer in 2020 ! 

 

  

http://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/
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Deze bijeenkomst is geschikt voor ouders 

van kinderen in leerjaar 5 t/m 8 

 
‘Mijn kind wil niet meer naar school…’ 

 
 

‘Mijn kind is de laatste tijd erg stil en teruggetrokken…’ 
 
 

‘Mijn kind pest weleens. Wat kan ik als ouder doen?’ 
 
 

 
 

Themabijeenkomst 
Pesten live en online 

 

Datum:    14-01-2020 
Tijd:     19:30-21:00 uur 
Locatie:    Cbs de Korenaar 

 Aanmelden:   info@korenaar.nl 
 
ouders zijn van harte welkom! 
 

 


