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Namens het team van de Korenaar een hele fijne herfstvakantie!
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Van de directie
De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. We zijn toe aan een welverdiende
herfstvakantie. Het Coronavirus is nog niet weg en we hebben geen idee wat ons nog te
wachten staat. We houden ons zo goed mogelijk staande en proberen de kwaliteit van ons
onderwijs op peil te houden ondanks de vele afwezigen en collega’s die in andere units
inspringen. Wij voelen dat wij gesteund worden door de ouders en willen u daarvoor
bedanken!
Op 5 oktober, de dag van de leraar werden we verrast van verschillende kanten. Wat was
dat een fijne opsteker! Een ouder schreef een lieve kaart en gaf ons allerlei lekkers. De
Ouderraad pakte enorm uit met een mooie fruitmand met complimenten, tompoezen en
een prachtig gedicht. Het bestuur van Agora had gebak voor ons geregeld. Dit alles was een
mooie blijk van waardering voor het team. Precies wat we even nodig hadden!
Verderop in deze nieuwsbrief staat het gedicht van de Ouderraad en een foto van de
fruitmand. Heel erg bedankt voor alle attenties!
Onderwijs op afstand
Vorige week informeerden wij u over hoe wij (als het nodig is) het onderwijs verder willen
laten gaan wanneer kinderen thuis moeten blijven.
Er zijn inloggegevens met u gedeeld. Op de website (www.korenaar.nl ) staan handleidingen
onder het kopje downloads. Hierin kunt u al veel informatie vinden als het niet lukt om in te
loggen. Vragen over het inloggen kunt u ook stellen bij Nita Dompeling via de email:
nita.dompeling@agora.nu . Ook kunt u aan haar doorgeven of u in een thuisonderwijs
situatie een laptop van school wilt lenen.
Nog even de stappen op een rijtje:
1. Wanneer er geen vervanging te regelen is wordt een heel leerjaar (bv. leerjaar 3 of
leerjaar 7) naar huis gestuurd. Met uitzondering van unit 1-2; daar zal een stamgroep
(1-2b, 1-2c, 1-2 d) naar huis worden gestuurd.
2. We sturen telkens een ander leerjaar of stamgroep naar huis, zodat we de ‘pijn’
verdelen.
3. We streven ernaar om een leerjaar/stamgroep maximaal 3 dagen achtereen vanaf
thuis te laten werken.
4. Alleen als de leerkracht daartoe de mogelijkheid heeft wordt er vanaf thuis voor een
deel online begeleiding gegeven (dus niet als een leerkracht ziek is of om een andere
reden niet beschikbaar is).
5. We geven digitale begeleiding via Microsoft Teams; dit kan nu voor groep 1 t/m 8.
6. Inloggen in Teams gaat via e-mail, dit kan nu voor alle leerjaren (1 t/m 8).
7. De inlog voor Teams wordt met u gedeeld.
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8. Via Parro wordt gecommuniceerd op welke momenten de leerkracht online
begeleiding geeft.
9. Naast de online begeleiding staat er voor alle groepen een thuiswerkpakket klaar. Dit
kan worden opgehaald op school. Instructies hiervoor volgen t.z.t. via Parro.
Oefen het inloggen alvast met uw kind. Dan zijn we goed voorbereid als dit onverhoopt
nodig is!
Verkeer rond de school- aandacht voor de veiligheid!
We willen de volgende punten met betrekking tot het verkeer rond de school nogmaals
onder uw aandacht brengen:
•

•

Wilt u de weg rondom school (het gebied binnen de twee bruggetjes) vrij van
autoverkeer houden? (alleen bestemmingsverkeer: bewoners Zonnedauw). We
merken dat er weer vaker auto's tussen de fietsers en voetgangers door rijden en
zien gevaarlijke situaties ontstaan.
Als u uw kind heeft afgeleverd op het schoolplein, wilt u dan meteen naar huis gaan?
We zien dat veel ouders van unit 1-2 bij het hek blijven staan tot de kinderen naar
binnen gaan. Hierdoor wordt het druk bij het hek. Met de oplopende
besmettingscijfers willen wij graag dat alle ouders op een veilige manier hun kind
kunnen wegbrengen.

Even voorstellen….
Beste ouders en leerlingen van de Korenaar,
Mijn naam is Jimmy Wa Bwanda en ik ben 20 jaar. Voor de
zomervakantie heb ik mijn opleiding tot onderwijsassistent
afgerond. Dit jaar ben ik gestart op de iPABO, omdat het altijd
mijn droom is geweest om leerkracht in het basisonderwijs te
worden. Vroeger als kind heb ik hier op de basisschool
gezeten en ik moet eerlijk zeggen dat het soms nog wel een
beetje gek voelt om nu hier rond te lopen als leerkracht en
collega. Ik loop op de maandag stage in unit 5/6. Soms heb ik
een stageweek en dan ben ik er een hele week.
Mochten jullie vragen hebben kan dat eventueel via jullie
kinderen en anders sta ik op de maandag (of als ik een
stageweek heb meer) bij het hek.
Tot dan!
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Ridders en jonkvrouwen
De kinderen van unit 3/4 zijn afgelopen vrijdag in het thema van de kinderboekenweek ‘En
toen’ in de wereld van ridders en jonkvrouwen getreden. Zij hebben lessen gevolgd over
vroeger en geleerd hoe je je gedraagt als ‘stoere’ ridder en ‘deftige’ jonkvrouw.
De ridders moeten altijd een schild hebben en goed kunnen
zwaardvechten. Daarom hebben zij hun eigen schild gemaakt en les
gekregen in het zwaardvechten.
Bij het schild maken mochten de ridders zelf kiezen wat voor vorm
hun schild werd en bedenken wat zij erop gingen maken. Het is dan
ook altijd belangrijk dat de ridders zich goed kenbaar maken met
hun schilden, voor wie en voor wat zij vechten. De ridders gingen
dus eerst bedenken voor wie zij vochten en hoe dit op het schild
kwam. Daarbij is het belangrijk dat een ridder goed kan
zwaardvechten. Hierin hebben zij les gehad hoe zij instappen en
door kunnen zwaaien. Ook hebben ridders speciale spellen, zoals het steekspel. Ridders
zitten dan op hun paard en proberen elkaar dan met een lans eraf te duwen. Hiermee gingen
zij oefenen door met een lans een lint van het touw af te duwen.
De jonkvrouwen hebben verschillende dingen geleerd. Als eerst gingen zij echt brood maken
door te kneden en deze mooi te vlechten. Daarbij leerden zij hoe echte jonkvrouwen
groeten, zwaaien en buigen. Ze hebben ook een jonkvrouwzakdoek gemaakt en daarop hun
letter of een plaatje geborduurd met naald en draad. Deze jonkvrouwzakdoeken werden
gemaakt om de ridders te versieren. Deze werden dan
ook vanaf de brug door de prachtige jonkvrouwen in de
‘ridderzaal’ losgelaten. Beneden zaten de ridders om
deze op te vangen. Op de brug in de
‘ridderzaal’ werd dan ook erg netjes
gebogen en
gezwaaid

naar de
ridders. De ridders
bedankten de jonkvrouwen met luid gejuich. Het was
een geslaagde dag, we hebben veel geleerd!
Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2020-2021 nr.3 09-10-2020 blz. 4

De leerlingenraad 2020-2021
Na vele inschrijvingen, geweldige promotiefilmpjes en de daaropvolgende stemronde,
kunnen wij eindelijk de leerlingenraad voor het komende schooljaar voorstellen! Namelijk
(van links naar rechts) Feline (8), Matz (7), Mia (5), Tijs (6), Fenna (6) en Melvin (7).

Tijdens de eerste vergadering hebben wij ons aan elkaar voorgesteld. Wie ben je, wat is jouw
talent en wat wil je graag bereiken in de leerlingenraad. Vervolgens hebben we de taken met
elkaar besproken en verdeeld. Vanaf de volgende vergadering is Fenna de voorzitter en
Feline de secretaris. Dit betekent dat Feline de verslagen voor in de nieuwsbrief zal gaan
schrijven.
Om goed met elkaar samen te kunnen werken hebben we leerlingenraad-regels opgesteld:
- De voorzitter verdeelt de beurten.
- We bespreken alle plannen met elkaar tijdens de vergaderingen (en dus niet
tussendoor).
- We luisteren goed naar elkaar.
- We besluiten samen wanneer we zaken delen met alle leerlingen.
- We houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken.
De komende tijd gaat onze aandacht uit naar de zichtbaarheid van de leerlingenraad. Hoe
zorgen we ervoor dat alle leerlingen ons weten te vinden? Matz en Melvin gaan samen een
ideeënbus bouwen en Feline en Fenna gaan uitleg hierover in alle units organiseren. Melvin
zal er ook voor zorgen dat alle ideeën voor iedere vergadering zijn verzameld.
De volgende vergadering is op maandag 26 oktober en dan zullen we gaan brainstormen
over ons eerste speerpunt: een groener schoolplein!
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Verslag MR vergadering 2 september 2020
Aanwezig: Ate (OMR), Jeroen (OMR), Eva (OMR), Naomi (PMR), Hennie (PMR) en Marjon
(directie)
Schoolgids 20-21
Enkel tekstuele opmerkingen.
Personele bezetting en back-up plan
Aan het begin van het schooljaar zijn veel leerlingen en collega’s verkouden geweest en
getest. Alle uitslagen zijn negatief. Dit betekent dat er waarschijnlijk een verkoudheidsvirus
heeft geheerst in de bovenbouw. Er is één dag een leerjaar naar huis gestuurd, maar verder
zijn de gaten intern opgevuld. De verwachting is dat dit de komende tijd zo zal blijven.
ICT
De bovenschoolse ICT-afdeling heeft de hele zomer doorgewerkt. Zij zijn vooral bezig
geweest met digiborden en laptops. De online omgeving in Teams wordt momenteel in orde
gemaakt. Op het moment dat dit klaar staat kan er online les worden gegeven door de
leerkracht, maar kan een zieke leerlingen wellicht ook thuis inloggen om met de klas mee te
doen. We bespreken de optie om ouders om hulp te vragen bij het inloggen en het uitreiken
van werkpakketten bijvoorbeeld. Op de eerstvolgende studiedag zou het team concrete
hulpvragen kunnen formuleren.
Ventilatie
Er is een TaskForce die hier landelijke adviezen voor heeft geformuleerd. Agora onderzoekt
nu bij alle scholen de ventilatiesystemen en besluit of er onderhoud nodig is. De ramen staan
nu in alle klassen wagenwijd open, het is erg koud in de school.
(G)MR zaken
Hennie voelt zich weer goed en zal ook weer zitting nemen in de GMR. Aan het einde van dit
schooljaar zal Hennie stoppen met haar MR-taken.
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Ouderraad de Korenaar
Oostzaan, 5 oktober 2020

Aan iedereen van Doctor de Boerstraat 42
BESTE TEAM KORENAAR,
Een berichtje van ons, aan jullie allemaal
op deze World Teachers Day
Van kantoor tot klaslokaal
Iedereen van Doctor de Boerstraat vier twee
Want ook voor dat schooltje daar achter die kerk
Is het nog niet gedaan met het Coronatijdperk
Stevenen we af op onbekend terrein
Mondkapjes all over, beren in het raamkozijn?
Deze tompoucen zijn om jullie allen te bedanken voor jullie tomeloze inzet op
ingewikkelde dagen
Het continu inspringen op wat de richtlijnen vragen
Jullie bereikbaarheid, flexibiliteit en het doorwerken op vrije dagen...
Voor het zien van onze kinderen, hen horen, volgen, snappen en ondersteunen
Voor het gidsen van de ouders. Onze dank voor het inspireren, voor het leunen
Jullie gaan onder alle omstandigheden gewoon door
En daar hebben wij grote bewondering voor
En wie weet, over niet al te lange tijd
Komen de lessen onze woonkamers binnen Werken
we digitaal aan rekenvaardigheid
seizoenen, tafels, staartdelingen
en te ontleden zinnen
Van klaslokaalmodus, wat heet
naar inlogcodes, wie weet
Een leeg schoolplein.
Geen kluisjes, geen draaihek, geen hondje aan de lijn
En geen 10 uurtjes
Maar met het hele gezin verplicht tussen vier muurtjes
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Het fruit bieden we aan voor vitaliteit
Voor nu, voor straks, voor altijd
We staan op scherp en zijn allemaal gemotiveerd
In welke vorm dan ook; er wordt ontwikkeld en geleerd
Lieve, gewaardeerde medewerker,
Wat we willen zeggen met dit gebaar
Kids, ouders, ondersteuning, juf en mees; we doen dit met elkaar
Beschouw deze attentie als flink hart onder de riem
We gaan dit weer flikken samen, we zijn een team
Bedankt toppers, we gaan er voor Hoe
dan ook; de Korenaar gaat dóór!
Geschreven door: Gemma, moeder van Quint

Met een hartelijke groet,
Namens alle kinderen en ouders
s

Aangeboden door de Ouderraad
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DE LEUKSTE UITJES IN DE HERFSTVAKANTIE BELEEF JE IN HET ZAANTHEATER
Ook dit jaar valt er in de herfstvakantie weer genoeg te beleven in het Zaantheater. Er staan
3 mooie jeugdvoorstellingen op het programma voor alle leeftijden, zoals ‘De Grote Waarom
Show’, de spannende voorstelling ‘De Tantes’ en voor de allerkleinsten ‘Peppa Pig Live’ op
schoolreisje naar het strand!
‘De Grote Waarom Show’ voert je mee op reis naar het koninkrijk der vraagtekens. In deze
eigenwijze show gaan de spelers en poppen op zoek naar antwoorden op de belangrijke
vragen in het leven. Waarom zitten niet alle antwoorden al in ons hoofd? Waarom willen we
dit eigenlijk weten? Waarom leef ik op de aarde? Waarom…? ‘De Grote Waarom Show’ is
een vrolijke voorstelling voor iedere nieuwsgierigaard vanaf vier jaar die vindt dat 'daarom'
geen reden is.
In ‘De Tantes’ barst er een bloedstollende strijd los met hete pepers, perfecte
vermommingen en omkoperij tussen Joris en zijn hysterische tantes. Joris woont in een
verlaten visrestaurant. Alleen, want hij heeft geen ouders meer. Hij maakt zijn bed niet op,
drinkt vijf liter cola per dag, leest stripboeken en zet het vuilnis niet buiten. Tot op een dag
tante Cunera, tante Jo en tante Desiree met veel bombarie komen binnenvallen. Ze bezetten
zijn huis, want ze hebben grootse plannen. Het familierestaurant gaat weer open. Maar Joris
geeft zich niet zo snel gewonnen en gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek.
In ‘Peppa Pig Live!’, voor onze allerkleinste bezoekers, gaat Peppa Pig naar het strand met al
haar vriendjes en juffrouw Konijn. Ga jij mee met het ondeugende kleine varkentje op
schoolreisje? Met rugtassen om, lunchtrommels in de hand en juffrouw Konijn achter het
stuur. Het wordt een rit om nooit meer te vergeten met meezingliedjes, swingende
meedoedansjes, kleurrijke decors, vrolijke varkentjeshumor én natuurlijk grote
modderplassen.
Speciaal Coronaprotocol
De gezondheid en veiligheid van alle bezoekers, medewerkers en artiesten staat voorop. Het
Zaantheater heeft het gebouw hier volledig op aangepast. We hebben het theater zo
ingericht dat het altijd mogelijk is om 1,5m afstand tot elkaar te bewaren, door middel van
bijvoorbeeld looplijnen en speciale placering in de zaal. Het ventilatiesysteem is zo
aangepast dat er 100% verse lucht het theater in komt.
Kom je ook naar het theater in de herfstvakantie?
De Grote Waarom Show (vanaf 4 jaar) van Tg. Winterberg - Zondag 11 oktober om 13.30 &
16.00 uur
De Tantes (vanaf 7 jaar) van De Toneelmakerij - Vrijdag 16 oktober om 19.00 uur
Peppa Pig Live! Schoolreisje naar het strand (vanaf 2 jaar) - Zondag 18 oktober om 13.00 &
16.00 uur
Kijk voor tickets en meer info op www.zaantheater.nl
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Aanbod Jong Oostzaan
hou de facebook pagina en de Instagram
pagina van Jong Oostzaan in de gaten voor de
volgende activiteiten:
Vrijdagavond 2 oktober Fris Party in het
ijsclubgebouw van
19.30-21.00 uur

Herfstvakantie programma
Woensdag14 oktober Paintball vanaf 14.00,
verzamelen bij de ijsbaan. Inschrijven kan al
vanaf 11 jaar.
Donderdag 15 oktober Filmavond in de Kunstgreep, film Pikachu.
Start 19.00 uur. Inschrijven kan al vanaf 10 jaar.
Vrijdag 16 oktober Skate event van 15.00-17.00 uur bij de skatebaan
de Dors. Info volgt!

Aanmelden kan via info@jongoostzaan.nl of via whatsapp Jong
Oostzaan 0612810677.
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