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NIEUWSBRIEF 1  VRIJDAG 14-08-2020 
 

Agenda           
Maandag   17-08   Eerste schooldag 

Maandag  17-08   Unit 5/6 gaat gymmen: allemaal starten op school; 

gymspullen en fiets mee! 

Vanaf maandag  07-09   Startgesprekken unit 3, 5 en 7 

Vrijdag   11-09   Nieuwsbrief 2 

Woensdag   16-09   Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

Vanaf maandag  28-09   Pre-adviesgesprekken groep 8 

Woensdag  30-09   Start Kinderboekenweek 

Maandag t/m vrijdag 12-10 t/m 16-10 Herfstvakantie 

 

 

Van harte gefeliciteerd! 

  Jarigen de komende weken 

14-08 Liz 25-08 Danique 04-09 Vlinder 

15-08 Luna 25-08 Sabien 05-09 Micha 

17-08 Pieter 27-08 Raff 06-09 Fenna 

17-08 Mees 30-08 Kenzo 06-09 Bahar 

18-08 Anoek 30-08 Twan 07-09 Luuk 

19-08 Tim 30-08 Lente 07-09 Fedde 

19-08 Keano 01-09 Fynn 07-09 Levy 

19-08 Dax 01-09 Noël 09-09 Tim 

21-08 Lisa 02-09 Kyan 09-09 Marnix 

21-08 Jits 03-09 Quint 11-09 Femma 

22-08 Wassam 04-09 Bjorg 11-09 Maino 
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Van de directie 
De vakantie is alweer voorbij. Wij hopen dat u, net als het team van de Korenaar, heeft kunnen 

uitrusten en kunnen genieten van een fijne zomer. En vooral dat u en uw naasten gezond zijn 

gebleven.  

 

De afgelopen dagen hebben wij als team hard gewerkt om de opbrengsten te analyseren en om 

gesprekken te voeren over het onderwijs en om daarbij nieuwe plannen te maken. 

Omdat onze rekenmethode al behoorlijk gedateerd was hebben wij een nieuwe methode 

aangeschaft. Wij gaan werken met Getale en Ruimte Junior. In unit 7/8 gaan we dit volledig digitaal 

doen en in de andere groepen via werkboeken aangevuld met digibord- en oefensoftware.  

We hebben ons deze week voorbereid op het gebruik van deze nieuwe methode. Daarnaast hebben 

wij een nieuwe tool in gebruik genomen om de opbrengsten in kaart te brengen en hebben we 

plannen gemaakt om ons onderwijs passend te maken op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

 

Gelukkig kunnen wij u melden dat ons team weer compleet is. Alle collega’s zullen weer op de 

schoollocatie aan het werk gaan. Shanna Pettinga (unit 7/8) is helaas nog niet helemaal hersteld en 

zal voor 50 % starten. We kunnen de vervanging met de collega’s van unit 5 t/m 8 regelen. Wij hopen 

natuurlijk dat ook zij snel weer volledig hersteld is. 

 

Uit de nieuwsberichten van de afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat het Corona virus nog 

niet weg is. We willen zo normaal mogelijk open gaan, maar zullen wel te maken hebben met 

voorzorgsmaatregelen en richtlijnen.  In deze nieuwsbrief worden de uitgangspunten en richtlijnen 

nop een rijtje gezet. Alles met als doel om een veilige schoolomgeving te borgen voor kinderen, 

ouders en personeel. 

 

Onze jaarlijkse startreceptie waar u kunt kennis maken met de leerkrachten en externe partijen en 

waar de kinderen aan de ouders kunnen laten zien hoe wij werken, komt helaas te vervallen. Wij 

kunnen niet zoveel ouders tegelijk in de school ontvangen op een veilige manier. U krijgt van ons het 

informatie boekje digitaal toegestuurd. Gelukkig kunnen wij wel weer op afspraak ouders ontvangen, 

als we daarbij alle richtlijnen volgen.  

 

Wij hebben u voor de zomervakantie door middel van een enquête gevraagd om feedback op onze 

invulling van het thuisonderwijs en de wijze waarop u en uw kind dit hebben ervaren. Verderop in 

deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van de antwoorden. Wij gebruiken deze resultaten om 

van te leren. Mocht het onverhoopt weer tot een sluiting komen dan weten we wat de 

aandachtspunten zijn! Dank voor uw input! 

 

In deze nieuwsbrief veel informatie over de richtlijnen waaraan we ons moeten houden. Er verandert 

niet veel. We blijven afstand houden tot volwassenen, handen wassen en thuisblijven als we 

verkouden zijn. Leest u alles goed door, zodat we allemaal goed voorbereid aan het nieuwe 

schooljaar beginnen. Wij rekenen weer op uw medewerking en verheugen ons erop om weer te 

beginnen! 
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Rooster en halen/brengen 
• We gaan weer werken volgens ons normale rooster namelijk: 

 

 

 

 

 

 

 

• Wij zullen weer TSO gaan aanbieden: zoals vanouds aanmelden via overblijven met Edith.  

• BSO wordt zoals gebruikelijk aangeboden door TintelTuin. 

• De 1,5 meter regel zal voorlopig nog blijven gelden. Bij het halen en brengen kunnen ouders 

daarom vooralsnog niet mee het schoolplein op en de school in. We blijven het halen en 

brengen daarom organiseren zoals de afgelopen maanden. We gebruiken de verschillende 

hekingangen en schoolingangen en wachten de kinderen buiten op.  

• U vindt bij deze nieuwsbrief ook een herhaling van de haal- en breng instructies met daarbij 

de plattegrond.  

 

Algemene richtlijnen 
Het blijft belangrijk om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. Alleen dan kunnen we het op 

school zo veilig mogelijk houden.  

• Kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers blijven thuis bij: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen 

kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.  

• Voor (chronisch) verkouden kinderen tot 6 jaar geldt een uitzondering, zij mogen wel naar 

school. Als de klachten nieuw zijn en mogelijk corona kunnen zijn dan niet natuurlijk. We 

gebruiken ons verstand en beslissen dit in goed overleg. 

• Kinderen, ouders en medewerkers blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is 

én koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.  

• We wassen en/of desinfecteren vaak en veel onze handen. 

• Bij klachten laten volwassenen zich zo snel mogelijk testen. Voor kinderen geldt dat ouders 

ervoor kunnen kiezen om hun kind te laten testen. 

• We schudden geen handen. Niezen en hoesten aan de binnenkant van onze elleboog. 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt niet voor kinderen onderling en 

niet tussen kinderen (t/m 12 jaar) en volwassenen. 

 

  

Maandag 08.30-12.00 uur 

 13.00-15.00 uur 

Dinsdag 08.30-12.00 uur 

 13.00-15.00 uur 

Woensdag 08.30-12.00 uur 

Donderdag 08.30-12.00 uur 

 13.00-15.00 uur 

Vrijdag 08.30-12.00 uur 

 13.00-14.30 uur 
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Ouders in de school 
Ouders mogen alleen op afspraak in de school komen. Dat betekent dat een ouder telefonisch of per 

mail een afspraak kan maken om na schooltijd langs te komen voor een gesprek.  

In school houden volwassenen: 

• 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Desinfecteren bezoekers hun handen bij de ingang.  

• Komen zij alleen als er bij hun of hun gezinsleden geen sprake is van klachten als 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts. 

• Bezoekers laten (indien niet al bekend) hun gegevens achter. 

 

Bij het halen en brengen komen er dus geen ouders mee het schoolplein op en de school in. Ook kunt 

u niet onverwachts op een ander moment even de school inlopen. Er zal altijd een afspraak moeten 

worden gemaakt.   

Personele bezetting  

We starten dit schooljaar met een (bijna) volledige bezetting. Mocht het zich echter voordoen dat er 

een personeelslid klachten krijgt, dan moet hij/zij zich zo snel mogelijk laten testen en tot het 

moment van de uitslag thuisblijven. Dit betekent dat er de mogelijkheid bestaat dat er één of 

meerdere personeelsleden één of meerdere dagen niet aanwezig kunnen zijn. Daarnaast kunnen 

medewerkers natuurlijk ook ziek worden. 

In eerste instantie zullen wij kijken of wij met het personeel van de desbetreffende dagen, 

vervanging kunnen regelen. Mocht dit niet het geval zijn dan moet er een leerjaar thuisblijven. We 

streven ernaar dat de leerjaren die thuis moeten blijven worden afgewisseld. 

Wij werken op dit moment aan een back up plan, zodat we het onderwijs eventueel op afstand 

kunnen laten doorgaan. Dat kan alleen als een afwezige collega wel in staat is om vanaf huis te 

werken. Wanneer er sprake is van een reguliere zieke leerkracht (bijv. griep o.i.d.) dan kunnen wij 

deze onderwijstijd thuis niet opvangen.  

Al met al een complexe organisatie die zeker problemen gaat opleveren. Wij verwachten met 

regelmaat een leerjaar niet op school te kunnen ontvangen vanwege personele problemen.  

Daarom willen wij u vragen om (voor zover mogelijk) op voorhand een back-up opvang mogelijkheid 

te organiseren.  

Trakteren 

Leerlingen die in of na de zomervakantie jarig zijn (geweest) mogen vanaf dit schooljaar weer 

trakteren. De traktatie moet een voorverpakte traktatie zijn.  

Schoolmelk 
Campina heeft ons laten weten dat de levering van schoolmelk stopt. U kunt er helaas niet meer voor 

kiezen om schoolmelk via Campina af te nemen. 
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Gymnastiek 
Unit 1/2 krijgt gym van de eigen leerkrachten in de speelzaal op school. De eerste week wordt er nog 

geen gym gegeven aan unit 1/2. De ouders van unit 1/2 ontvangen een Parro bericht over de 

gymdagen en mee te nemen gymkleding. 

 

Unit 3 t/m 8: 

Dit schooljaar zal onze nieuwe vakdocent gymnastiek Astrid Wegman gym geven aan de units 3 t/m 8 

volgens de volgende indeling: 

 

Unit 3/4: dinsdag  in de Greep 

 

Unit 5/6: maandag in de sporthal  

Voor de maandag 17 augustus:  

Unit 5/6 start in zijn geheel op school en gaan vanuit school naar de sporthal. Alle kinderen van unit 

5/6 nemen maandag dus gymkleding mee en komen op de fiets naar school. 

 

Unit 7/8  vrijdag  in de sporthal 

 

De indeling van de groepen en de informatie over het halen en brengen ontvangt u via Parro van de 

leerkrachten.  

 

Afspraken over hygiëne na de gymles: 
Wij merken dat er steeds meer weerstand is bij de kinderen (en ouders) met betrekking tot het 

verplichte douchen na de gymles. Wij blijven het echter belangrijk vinden dat kinderen weer fris in de 

klas zitten na het gymmen. Daarom hebben we de regels hierover aangepast. 

Na de gymles frissen de kinderen zich op door het bovenlichaam te wassen. Daarvoor hebben zij een 

handdoek en een washand mee. In de bovenbouw mogen de kinderen een deodorant-roller van 

plastic mee. Dus geen sprays of glazen rollers! 

 

Instructies halen en brengen (herhaling) 
Brengen en halen (er zullen buiten medewerkers aanwezig zijn om onderstaande te regelen) 

• Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets. 

• Kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht/opgehaald. 

• Ouders nemen de 1,5 m afstand in acht. 

• Ouders en andere volwassenen komen niet in de school of op het schoolplein. 

• Unit 1-2: Komen op het plein via de fietsenhekken. Er staat op het hek aangegeven door welk 

hek de kinderen mogen gaan. U kunt tussen 8.20 en 8.30 uur uw kind hier brengen, of na de 

pauze om 12.50 uur. De leerkrachten staan de kinderen op te wachten bij het hek. Bij het 

uitgaan van de school kunt u uw kind ook bij dit hek weer ophalen.  

• Unit 3-4: Komen zelf via het hek aan de zuidkant (bij kamer juf Margriet) en gaan zelfstandig 
naar eigen lokaal via de nooddeur bij lokaal A, waar zij direct de trap op kunnen.  

• Unit 5-6: Komen door het grote hek aan de noordkant (Dr. De Boerstraat) of het fietshek en 

gaan zelf naar binnen via de hoofdingang (bij de keuken). 

• Unit 7-8: Komen door het grote hek aan de noordkant (Dr. De Boerstraat) of het fietshek en 

gaan zelf naar binnen via de nooddeur bij unit 7/8. 
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• De groepen 3 t/m 8 komen bij het uitgaan van de school de kinderen naar buiten via het hek 

waardoor ze ook naar binnen kwamen. 

• Zie ook de plattegrond hieronder!  

 

 

Richtlijnen verkeer rondom de school 
Ook in het nieuwe schooljaar is het van belang dat de schoolomgeving veilig blijft en iedereen met 

gepaste afstand van elkaar de school kan bereiken en verlaten.  

Hoe minder auto’s er zijn rondom school, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en 

fietsen. De coronamaatregelen zorgen voor een andere aanpak van de verkeerssituatie rondom 

school.  

We willen u vragen zich zoveel als mogelijk aan onderstaande richtlijnen te houden: Alleen punt 4 is 

iets gewijzigd ten opzichte van voor de vakantie. Lees het nog even goed door! 

1. Kan uw kind zelfstandig naar school? Laat hem of haar dan alleen gaan. 

2. Kan dat niet dan worden de leerlingen door maximaal één volwassene gebracht en gehaald:  

a. Kom dan zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school toe. 

b. Komt u met de auto, parkeer dan verder weg en loop het laatste stuk. 

3. Houd de weg rondom school (het gebied binnen de 2 bruggetjes) vrij van autoverkeer (alleen 

bestemmingsverkeer: bewoners Zonnedauw). 

4. Unit 1 t/m 4: Neem voor het hek waar uw kind naar binnen gaat afscheid van uw kind, waarbij 

u 1,5 meter afstand houdt van andere volwassenen.  

Unit 5 t/m 8: Neem voor het bruggetje afscheid van uw kind. Het laatste stuk loopt of fietst uw 

kind zelf naar school. Benadruk dat uw kind rustig fietst en goed uitkijkt voor de voetgangers 

op de weg. 

5. Houd zoveel mogelijk rechts aan. 

6. En bij alles geldt: Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

Alles in het belang van de veiligheid van de kinderen. We rekenen op uw medewerking en uw begrip. 
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Evaluatie onderwijs op afstand- vragenlijst ouders- juni 2020 
In juni hebben veel ouders een vragenlijst ingevuld ter evaluatie van het afstandsonderwijs. Wij 

gebruiken de feedback en inzichten bij een eventueel vervolg op een (gedeeltelijk) sluiting en bij het 

inzetten van onderwijs op afstand. Hierbij een samenvatting, welke ook met de MR is besproken. 

Er zijn veel complimenten uitgesproken voor het team van de Korenaar, maar natuurlijk waren er ook 

kritische noten. Hieronder een overzicht. 

Contact: 

Wat werkte goed:  

• Via Parro en Teams communiceren werkte prima. 

• Er werd snel gereageerd via de chatfuncties. 

• De kinderen vonden het erg leuk om wat van de leerkracht te horen. 

 

Wat kan beter: 

• Door de hoeveelheid berichten werd het soms wat onoverzichtelijk en lastig om dingen terug 

te vinden (zowel in Parro als in Teams) 

• Contact via beeld werd gemist, meer interactie met de kinderen zou fijn zijn 

• Gebruik Teams voor unit 3-4 was fijner geweest 

• Er kan meer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van Teams (inleveren 

opdrachten, live lessen en contact) 

 

Dagtaak/weektaak 

Wat werkte goed:  

• Ongeveer de helft van de kinderen kregen de dagtaak af binnen 1 tot 3 uur. De rest werkte 

langer door tot het af was. 
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• De meeste ouders vonden de hoeveelheid werk prima en de opdrachten voldoende 

afwisselend.  

• De creatieve opdrachten zijn regelmatig gedaan, maar niet altijd. 

 

Wat kan beter:  

• Zet alle opdrachten per dag duidelijk op de weektaak (ook de extra opdrachten). 

• Voeg de creatieve vakken ook toe op een weektaak. 

• Verstuur de weektaak op vrijdag 

• Hoeveelheid werk was te wisselend 

 

Digitale instructielessen  

Wat werkte goed:  

• De meeste ouders geven aan dat de uitleg in de filmpjes duidelijk is en dat de 

instructiefilmpjes goed hebben geholpen.  

• Kinderen konden zelfstandig werken en terugkijken wanneer dat nodig was.  

• Kinderen vonden de filmpjes leuk, creatief, afwisselend, aanmoedigend, motiverend en 

speels. 

 

Wat kan beter:  

• Meerdere ouders geven aan dat zij uitleg klassikaal via Teams op vaste tijdstippen zouden 

waarderen.  

• Elke dag een deel online les zou helpen, bijvoorbeeld samen opstarten, knutselen of zingen 

• Kinderen hadden niet altijd alle benodigde boeken thuis, veel printwerk 

• Na verloop van tijd zakte de motivatie van de kinderen weg. Live contact zou dan kunnen 

helpen 

• Zet de instructiefilmpjes in een map in Teams (en niet in de chat).  

 

Dank voor uw feedback!  

 


