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EXTRA NIEUWSBRIEF    18 MAART  2020 
 
Allereerst willen wij alle leerlingen, ouders en ook het team ontzettend bedanken voor al 

hun inzet, steun en medewerking de afgelopen dagen. Dit is voor iedereen een nieuwe 

situatie en het brengt veel vragen met zich mee waar wij alle begrip voor hebben!  

Het is voor ons allemaal onzeker en we moeten stap voor stap proberen weer structuur aan 

te brengen in onze dagelijkse werkzaamheden.  

Met deze extra nieuwsbrief willen we u informeren en daarmee hopen we weer wat vragen 

te kunnen beantwoorden.  

 

Corona in de school 

Ons bericht over een positief geteste ouder van onze school heeft voor veel vragen gezorgd 

en tot bezorgdheid geleid. Wij hebben begrip voor uw bezorgdheid!  

Wij mogen en willen echter geen uitspraken doen over welke ouder dit betreft en in welke 

units de kinderen uit het gezin zitten.  

Wij hebben contact gehad met de GGD en zij geven aan dat het risico dat leerlingen, ouders 

en medewerkers lopen op besmetting nu niet groter is geworden, er zijn immers al veel 

gevallen in het land en ook in onze omgeving gemeld.  

De adviezen zijn nu voor iedereen hetzelfde.  

Mocht u of uw kind griepklachten krijgen dan geldt het advies: uitzieken. Bel alleen de 

huisarts als de klachten erger worden en u last heeft van benauwdheid of koorts (hoger dan 

38 graden). (richtlijn GGD-ZW) 

 

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.  
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Agenda 

Alle ingeplande activiteiten voor de komende periode komen te vervallen. Dus geplande 

gesprekken, het schoolvoetbal toernooi, de Koningsspelen, de Brede School activiteiten, 

verkeersexamen, projectavond etc. gaan allemaal niet door. Als we weer gaan opstarten dan 

zullen we bekijken waar we de draad weer oppakken. Jammer, het is helaas niet anders! 

 

Team Korenaar 

Van ons team zijn 14 mensen niet aanwezig geweest op school de afgelopen week. Een 

aantal zijn verkouden of grieperig. Het grootste deel van de afwezigen behoort tot de groep 

‘kwetsbaren’. Voor hen zou besmetting met het virus een extra risico zijn en zij zijn uit 

voorzorg thuis, maar kunnen wel werken. 

Samen met de wel aanwezige collega’s zijn de ‘thuiswerkers’ aan het werk gegaan om het 

thuisonderwijs op te starten. Wij denken dat we in een paar dagen al mooie resultaten 

hebben geboekt. 

Onze speciale dank gaat uit naar Drukkerij van Wijk. Zij hebben ons geholpen om al het 

drukwerk in orde te krijgen. Ons kopieerapparaat was overbelast en liep steeds vast. 

Namens het team en de leerlingen; super bedankt Ruben! 

 

Prioriteiten 

De afgelopen dagen hebben we ons geconcentreerd op het maken van de 

thuiswerkpakketten en op het organiseren van de opvang voor kinderen van ouders in vitale 

beroepen. Nu de eerste hordes zijn genomen gaan we verder organiseren. Vanuit de ICT 

afdeling van Agora worden we ondersteund en geholpen met het inrichten van een manier 

om digitaal met onze leerlingen te kunnen communiceren (via TEAMS van office 365).  

Hoe het werkt en hoe we het kunnen inzetten (met welk doel, voor welke units) daarin gaan 

we ons de komende periode verdiepen. Wij informeren u uiteraard verder hoe dit ingezet 

gaat worden. 

 

Communicatie 

U zult gemerkt hebben dat ons digitale communicatiesysteem (Parro) alle informatie van de 

laatste dagen/ week soms moeizaam weet over te brengen. Wij hebben begrepen dat Parro 

hier zelf ook druk mee bezig is. Helaas zal overbelasting van digitale systemen in deze 

periode vaker voorkomen. Wij hebben daarop helaas geen enkel invloed. 
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Noodopvang 

Vandaag heeft u via Agora een brief gekregen over hoe we noodopvang gaan regelen.  

Ouders met een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van deze opvang die wij vanaf 

donderdag 19 maart zullen verzorgen samen met Tinteltuin. De locatie voor de opvang 

wordt dan ook: 

Het Luchtkasteel, Anemoonstraat 41, 1511 EX Oostzaan.  

Telefoonnummer bij afmelden tel: 075- 684 16 80 

U dient uw kind hiervoor aan te melden via de link in de brief van Agora die u eerder 

vandaag heeft ontvangen.  

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.  

 

Thuisonderwijs 

Vandaag heeft u een leerpakket per kind ontvangen waarmee wij hopen dat we de 

leerlingen zoveel mogelijk proberen om in het onderwijsritme te houden en reeds opgedane 

kennis te onderhouden. Wij snappen allemaal dat een ouder geen leerkracht is en hopen dat 

ook dat wij alles zo duidelijk mogelijk kunnen communiceren naar u en op korte termijn ook 

met de leerlingen uit de hogere groepen.  

Wanneer u na het ontvangen van het lespakket van vanmiddag praktische vragen heeft dan 

kunt u deze voorlopig stellen via info@korenaar.nl t.a.v. de unit waar uw kind in zit. We 

zullen dan zo spoedig mogelijk proberen uw vraag te beantwoorden. 

 

 

Dank u wel voor alle steun! 

Blijf vooral gezond en zorg voor elkaar! 

 

Team Korenaar 
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