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EXTRA NIEUWSBRIEF  17-04-2020 
 

Ook deze week weer een extra nieuwsbrief met de laatste stand van zaken. Het onderwijs 

op afstand begint een beetje een vast ritme te krijgen. Dat betekent niet dat alles helemaal 

gesmeerd loopt. We werken nog steeds aan verbeteringen in de afstemming met elkaar en 

met de ouders. We merken dat er nog steeds kinderen zijn waar we eigenlijk meer contact 

mee zouden willen. We doen ons best om eventuele problemen en hobbels samen weg te 

nemen zodat alle kinderen mee kunnen doen met ons aanbod. We horen terug dat de 

motivatie van kinderen en ouders soms een beetje wegzakt. Het is ook niet zo makkelijk om 

elke dag weer vol goede moed aan de slag te gaan! Wij hebben veel respect voor de inzet 

van de ouders en de kinderen en hopen dat iedereen het volhoudt! Als u tegen zaken 

aanloopt waarbij wij zouden kunnen ondersteunen, laat het ons vooral weten via 

info@korenaar.nl, of via de chat met de leerkracht.  We doen het samen! 

 

Volgende week zal de minister-president opnieuw een persconferentie geven. Dan zal meer 

bekend worden gemaakt over de situatie na 28 april voor o.a. het onderwijs.  

Wij gaan ervan uit dat we zeker nog niet ons normale onderwijs kunnen gaan organiseren na 

de meivakantie. In het beste geval wordt er een beetje onderwijs op school geboden, 

aangevuld met onderwijs op afstand. We hebben te maken met personeel dat vanwege 

gezondheidsrisico’s niet op locatie mag werken en met het inrichten van de ruimtes, waarbij 

we waarschijnlijk maar met een klein groepje kinderen tegelijk mogen werken. We wachten 

de besluiten en richtlijnen van het kabinet af en zullen dan een plan maken om in de nieuwe 

situatie het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Het gaat ons dan zeker niet alleen 

om het leren , maar ook om het welbevinden van onze leerlingen! Dit zal weer een 

omschakeling vragen van ons team, van de ouders en kinderen. Het zal zeker nog niet 

normaal worden! Wij hebben er alle vertrouwen in dat we die klus ook weer samen zullen 

klaren. We zullen de MR betrekken bij alle beleidsmatige beslissingen die we op 

schoolniveau moeten nemen.  Wij zullen u daarover natuurlijk verder informeren in onze 

volgende nieuwsbrieven!  

http://www.korenaar.nl/
mailto:info@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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Jarigen! 

Namens alle juffen en meesters van de Korenaar willen wij alle kinderen die jarig afgelopen 

week en deze week van harte feliciteren met hun verjaardag! We vinden het heel jammer 

dat we jullie feest niet op school kunnen vieren, maar dat halen we snel in. Komende week 

(Week 20-4) zijn Demian, Thijmen, Anna, Feline, Ruby, Estelle en Markous jarig. 

Koningsspelen 

Officieel is vandaag de dag van de Koningsspelen. In onze jaarplanning hadden wij de 

Koningsspelen staan voor vrijdag 24 april en daar houden we aan vast. Voor onze kinderen 

dus niet vandaag een extra en sportief aanbod, maar volgende week vrijdag.  

U zult hierover in de volgende week verder worden geïnformeerd. 

Jeugdteam en Centrum Jong 

In overleg met jeugdteam hebben wij afgesproken dat er een telefonisch inloopspreekuur is 

met het jeugdteam. U kunt hierbij allerlei vragen stellen over de opvoeding, thuissituatie of 

problemen met uw kind waar u niet zelf uit kunt komen.  

Op maandag 20 april kunt u tussen 8.30-9.30 uur bellen met Marieke te Brake (06-

25023408).  Het vriendelijke doch dringende verzoek om deze nummers alleen op maandag 

20 april te gebruiken. 

 

Mocht er tussentijds iets nodig zijn dan kunt u natuurlijk met de Bureaudienst van het 

jeugdteam overleggen, de Bureaudienst is van 9-17u, 5 dagen per week bereikbaar op 06-

18976879 of via: info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl 

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met Centrum Jong. In deze coronaperiode 

hebben zij extra medewerkers beschikbaar die u telefonisch of mail te woord kunnen staan.  

https://www.centrumjong.nl/ 

Meivakantie 

We gaan nog een week samen aan de slag en dan kunnen we even heerlijk 2 weken 

meivakantie houden. Ondanks dat we niet op vakantie kunnen hopen wij dat alle ouders, 

kinderen en teamleden van de Korenaar kunnen genieten van een rustige periode met veel 

zon en in een goede gezondheid. 

Bereikbaarheid 

Er zullen niet op elk moment mensen in de school aanwezig zijn. Als u ons wilt bereiken en 

het lukt niet telefonisch, mail dan naar info@korenaar.nl.  

 

 

 

mailto:info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl
https://www.centrumjong.nl/
mailto:info@korenaar.nl
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Noodopvang 

De opvang voor ouders met een cruciaal, vitaal beroep wordt door TintelTuin gedaan. U kunt 

zich opgeven via de link die u eerder ontving. De link staat ook op www.agora.nu . 

De groepen 3 t/m 8 worden van 8.30- 11.30 uur op school begeleid bij hun schoolwerk door 

onze ondersteuners. Afhankelijk van de ruimte op het Luchtkasteel zullen de kinderen 

daarna naar het Luchtkasteel gaan of op school blijven voor de opvang. U wordt uiteraard 

geïnformeerd over waar u uw kind op kunt halen. 

 

Als u zich heeft opgegeven en toch geen gebruik wilt maken van de opvang, wilt u dat dan zo 

spoedig mogelijk melden op 075- 684 16 80?  Het is heel lastig om de opvang goed te 

organiseren als niet duidelijk is hoeveel kinderen er zullen komen. 

Wij wijzen u er graag op dat het in het belang van de gezondheid van kinderen en 

medewerkers is om zoveel mogelijk thuis te blijven en het gebruik van deze opvang te 

beperken tot het hoogstnoodzakelijke. 

 

Thuis Bieb 

100 e-books voor het hele gezin In de ThuisBieb-app staan 100 e-books voor het hele gezin. 

De app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als u geen lid bent van de Bibliotheek! De 

ThuisBieb-app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei. Kijk voor meer informatie op 

jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb. 

 

De Bibliotheek heeft ook extra luisterboeken beschikbaar gesteld voor kinderen die geen lid 

zijn. Ook zijn de voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek en Bereslim vrij toegankelijk. 

Kinderen die wel lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books in de ThuisBieb nog 

veel meer e-books lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk 

voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen op jeugdbibliotheek.nl. 

 

Handige links 

Nieuw jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb 

 

https://ouders.lesopafstand.nl/ 

https://www.wepboek.nl/wepboeken/  

https://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/ 

https://mijn.kidsweek.nl/signup/proefabonnement/gratisthuis?herkomst=W628 

www.onlinebibliotheek.nl/e-books 

https://debieb.nl/afhaalpunt 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Hoe-praat-je-

met-je-kind-over-corona.pdf 

http://www.agora.nu/
https://agorabeheer.sharepoint.com/sites/Leerkrachten.korenaar/Gedeelde%20%20documenten/10%20Nieuwsbrief/Nieuwsbrieven%20per%20jaar/jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb
https://agorabeheer.sharepoint.com/sites/Leerkrachten.korenaar/Gedeelde%20%20documenten/00%20Thuiswerken/Brieven%20ouders/jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb
https://ouders.lesopafstand.nl/
https://www.wepboek.nl/wepboeken/
https://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/
https://mijn.kidsweek.nl/signup/proefabonnement/gratisthuis?herkomst=W628
http://www.onlinebibliotheek.nl/e-books
https://debieb.nl/afhaalpunt
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Hoe-praat-je-met-je-kind-over-corona.pdf
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Hoe-praat-je-met-je-kind-over-corona.pdf
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kwintessens.nl/start 

www.voorleeshoek.nl  

www.rekentuin.nl 

www.taalzee.nl 

www.spellingoefenen.nl 

www.redactiesommen.nl 

instagram: @blijf_thuis_in_beweging 

 

Ons team heeft een filmpje gemaakt voor alle ouders en kinderen. Het geeft aan hoezeer wij 

de kinderen, de ouders en de school missen en hoe trots wij zijn op de manier waarop we hier 

met elkaar mee omgaan.  

https://youtu.be/Xq69g7b079g 

 

Brede school Oostzaan 
Beste ouders, 

Hopelijk zijn jullie allemaal veilig en gezond! Nu de wereld er op dit 

moment helemaal anders uitziet, leek het ons een goed idee om 

deze tijd vast te leggen in een tijdcapsule (zie bijlage). 

Daarom deze oproep aan alle kinderen en jongeren in Oostzaan : 

Schrijf een brief en/of maak een foto van jezelf over je leven nu in Corona-tijd (max. 1 A-4) 

en gooi die in de brievenbus bij  Lisweg 105  of Strekel 39 of Spoetnikstraat 12 

Vergeet ook niet je naam en leeftijd erop te zetten. Wij gaan dan al deze brieven en foto's in 

een tijdcapsule doen en deze voor 20 jaar verzegelen. We hopen dat voor de zomervakantie 

nog feestelijk met alle brievenschrijvers te kunnen doen. Doe ook mee!  

Ingooien kan t/m 11 mei. 

Met vriendelijke groeten, 

Lonneke van Soest, Jong Oostzaan en  Mieke Koopman, Brede school Oostzaan 

Zie ook bijlage bij deze nieuwsbrief! 

 

 

 

Wij wensen u een zonnig weekend! 

Dank u wel voor alle steun! 

Blijf vooral gezond en zorg voor elkaar! 

 

https://agorabeheer.sharepoint.com/sites/Leerkrachten.korenaar/Gedeelde%20%20documenten/10%20Nieuwsbrief/Nieuwsbrieven%20per%20jaar/kwintessens.nl/start
http://www.voorleeshoek.nl/
http://www.rekentuin.nl/
http://www.taalzee.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
https://youtu.be/Xq69g7b079g

