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NIEUWSBRIEF     NR. 4  2019-2020 

Agenda           
 
09-12-2019  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
09-12-2019  De school wordt door de ouders in kerstsfeer gebracht. 
                                       Start 19.00 uur. Komt allen! 
10-12-2019  Intekenlijsten voor het kerstdiner bij de lokalen 
17-12-2019  Kerstdiner 17.00 – 18.00 uur 
   Glühwein / chocolademelk op het plein voor de ouders vanaf 17.45 uur 
19-12-2019  Kinderen zijn de middag vrij vanwege de kerstviering 

Kerstviering in de kerk 
   Eerste viering 17.00-18.00 uur unit 1/2 en 3/4  
   Tweede viering 19.00-20.00 uur unit 5/6 en 7/8 
20-12-2019   Studiedag; de kinderen zijn vrij 
23-12 t/m 03-01 Kerstvakantie 
03-01-2020  Schoolvolleybaltoernooi in de Sporthal 
10-01-2020  Nieuwsbrief nr. 5 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
december   

09-12       Kyra 20-12       Jip januari 
09-12       Miles 20-12       Gabriël 02-01       Levi 
11-12       Norah 21-12       Juriaan 02-01       Fenna 
11-12       Joly 21-12       Maurits 06-01       Demis 
12-12       Jona 22-12       Shanaya  06-01       Bo-Esmee  
12-12       Sophie 22-12       Yuna 07-01       Jens 
13-12       Yasmin 22-12       Tijs 07-01       Jazz 
15-12       Jinthe 25-12       Diva 08-01       Vera 
16-12       Rushil 26-12       John 10-01       Ryan 
18-12       Valentaro 27-12       Jente  

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  
Gisteren hebben we het Sinterklaasfeest 

gevierd. De school was door de Ouderraad met 

hulp van een heleboel extra ouders versierd in 

een supergezellige Sinterklaas sfeer. Echt heel 

fijn dat zoveel ouders steeds weer helpen, 

dank daarvoor!  

Door onze Ouderraad en collega’s is op 5 

december weer een geweldige intocht en 

ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten 

geregeld. Er waren ook dit jaar weer een 

heleboel roetveeg-hulppietjes meegekomen. Sinterklaas kwam binnen in een 

minipaardenkoets. Er was een hele gekke Piet met een paardenpak en alle Pieten hadden 

roetvegen dit jaar. Het was weer een uitbundige ontvangst en de kinderen hebben genoten! 

Alle teamleden en ouders die hebben geholpen met de organisatie willen wij namens het 

team en de kinderen bedanken voor weer een geweldig Sinterklaasfeest! 

De school wordt volgende week in kerstsferen gebracht en dan gaan we meteen door 

met de voorbereidingen voor het kerstfeest. De komende weken zullen staan in het teken 

van de kerstviering. Op dinsdag 17 december starten de kerstactiviteiten met een sfeervol 

kerstdiner aan het begin van de avond. De ouders kunnen vanaf 17.45 uur op het 

schoolplein een glaasje glühwein of chocolademelk drinken, aangeboden door de 

Ouderraad. Op donderdagmiddag 19 december zijn de kinderen vrij omdat wij hen ’s 

avonds weer in de kerk verwachten voor de kerstviering.  Meer informatie over de 

kerstviering vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 

  Ik wil op deze plek graag een groot compliment maken aan het team van 

leerkrachten, ondersteuners en stagiaires van onze school. Het is de afgelopen weken weer 

een enorme inspanning geweest om alle groepen steeds bezet te hebben. Elke afwezigheid 

van collega’s door ziekte, studie of anders hebben we met elkaar opgelost. Toch merken wij 

dat de rek eruit is. Er zijn enkele dagen geweest de afgelopen weken dat wij met 5 afwezige 

collega’s te maken hadden. Wij hebben dat met kunst en vliegwerk opgelost. Dit ging echter 

ten koste van de kwaliteit van onderwijs en soms zelf van de sociale veiligheid in de units. 

Een volgende keer dat er zoveel mensen ziek en afwezig zijn zullen wij daarom een leerjaar 

naar huis sturen. Niet omdat wij dat willen maar omdat wij veilig en kwalitatief goed 

onderwijs willen bieden. Daarnaast moeten we ook de werkdruk van de mensen die er wel 

zijn niet te hoog laten oplopen. Wij zullen u uiteraard tijdig informeren en te allen tijde 

kinderen waarvoor ouders geen opvang kunnen regelen op school opvangen. Hopelijk is het 

niet nodig! 

Ik wens het team, de ouders en kinderen een hele fijne kerstvakantie. Rust uit en geniet met 

elkaar van deze welverdiende vakantie!   
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Begintijden: 
De begintijden ’s morgens:  de kleuters mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. Vanaf groep 3 
blijven de kinderen op het plein.  De bel gaat om 8.20 uur dan mogen de kinderen  naar 
binnen.  Om 8.25 uur moeten ze naar binnen. 
 
Tussen de middag mogen kinderen die niet hebben overgebleven vanaf 12.50 uur op het 
plein op het gedeelte bij de brug aan de noordkant van de school. De kleuters mogen vanaf 
12.50 naar binnen. De groepen 3 t/m 8 mogen om 12.55 uur naar binnen. Dit heeft te maken 
met de lunchpauze van de leerkrachten. Zij zijn om 12.55 uur weer in de klas. 

 

Bibliotheek Oostzaan 
Al enige jaren werken wij samen met de bibliotheek middels het ‘Bieb op school’ project. We 
gaan met de kinderen naar de bibliotheek Oostzaan om boeken te lenen, een leesconsulent 
helpt ons met het stimuleren van leesplezier en wij werken mee aan een jaarlijks onderzoek 
over leesmotivatie. Helaas zal de bibliotheek Oostzaan vanaf 1 januari gesloten worden. De 
gemeente heeft ervoor gekozen om de collectie kinderboeken op de 4 Oostzaanse scholen 
onder te brengen. De bibliotheek zal de collectie beheren en laten rouleren tussen de 
scholen. Wij gaan echter als school niet de functie van de bibliotheek overnemen! Wij 
worden dus geen uitleenpunt. De boeken worden onder schooltijd geleend en gelezen. Als u 
boeken voor thuis wilt halen dan kunt u terecht bij de vestigingen van de bibliotheek in 
andere gemeenten. Verderop in deze nieuwsbrief een toelichting van de bibliotheek op het 
Bieb op school project en het belang van lezen voor kinderen.  

 

Superboek 
Goed nieuws voor kinderen die zeer veel moeite hebben met 
lezen! 

Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is 
lezen vooral moeilijk. Superboek helpt daarbij!  
Bij Superboek zijn de meest actuele titels in gesproken vorm, in 
braille of Jumboletter voor alle leeftijden. 
Heeft uw kind een leesbeperking? Er bestaat dan de 
mogelijkheid om gratis lid te worden van Passend Lezen. Uw kind krijgt dan onbeperkt 
toegang tot Superboek.  
Via de website www.passendlezen.nl/superboek kom je bij de collectie van Superboek. Deze 
collectie bestaat uit ruim 11.000 jeugdboeken en ongeveer 20 tijdschriften. Van Jip en 
Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek tot De waanzinnige boomhut. 
 
Mocht uw kind lid zijn geworden en ook op school gebruik willen maken van zijn of haar 
account, dan kan uw kind dit doorgeven aan de leerkrachten van de unit. 

 

 

http://www.passendlezen.nl/superboek
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.bmf.nl%2Fpassendlezen.html&psig=AOvVaw3d8YGs5adf0xp2DXkoAozf&ust=1575571942324515
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Van de MR 
Op 20 november was er weer een reguliere MR vergadering. Hieronder een terugkoppeling 
daarvan en de GMR bijeenkomst waar de MR ook aanwezig is geweest.  
 
Gesprek met de directie 

• Schoolplan 2019 -2023: Nadat alle opmerkingen van de MR zijn verwerkt, stemt de MR in 
met het Schoolplan 2019 – 2023.  

• Overige besproken plannen: Jaarplan Korenaar 2019-2020 en Professionaliseringsplan 
2019-2020.  

• Communicatie tussen Korenaar en Tinteltuin: De MR staat open voor het voorstel om 
een overleg te plannen tussen MR Korenaar en ouderraad Tinteltuin en daarin te sparren 
over het IKC. 

• Schoolplein plan: Werkgroep samenstellen met mensen uit verschillende geledingen 
(directie, personeel, OR, MR, leerlingenraad). Marjon pakt dit vanuit de directie/school 
op. 

• Stand lekkage school, structureel onderhoud/ aanpassing gebouw:  
o Huisvesting is voornemens om in de zomervakantie de lichtstraat te vervangen. Er 

worden momenteel offertes opgevraagd.  
o De vloer in de lichtstraat wordt opnieuw geplakt.  
o Het dak (constructie) is geïnspecteerd, daar is niets op aan te merken.  

• Hygiëne op school:  
o Opvoeding / gedrag: in de units zijn er eenduidige regels opgesteld ter 

verbetering van de hygiëne (toiletgebruik). 
o Materiaal: Per 1 december begint het nieuwe schoonmaakbedrijf. Zij gaan in 

december met een speciale machine schrobben.  

• Status deeltijdfunctie Marjon Korenaar/ Evenaar: De Evenaar heeft een voldoende  
gekregen van de inspectie. Het bestuur kijkt nu naar het vervolg voor een passende 
invulling van de functie. Marjon staat open voor de variant waarbij een trainee de 
dagelijkse leiding krijgt onder leiding van Marjon.  

 
Ingekomen mail 
De MR ontving een mail van Nelleke Penninx. Ze heeft aangegeven mee te willen denken 
over de invulling van het schoolplein. Het voornemen van de directie om een werkgroep in 
te stellen, biedt daarvoor een ideale mogelijkheid. Shanna bespreekt dit met Nelleke. 
 
GMR 
Op 7 november kwam de GMR weer bijeen. Onderwerpen die aan de orde kwamen: 

• Financiën. 

• Functiebeschrijvingen leraren. 

• Budget Professionalisering Personeel.  
 
Verkiezing OMR 
Aan het eind van het jaar treedt Bregje af. Hierdoor ontstaat er een vacature. Uiteindelijk 
hebben zich 2 personen aangemeld en een motivatie en foto ingediend: Tjeerd Schouten en 
Eva Kon-Visser. Dit heeft u via de Parro ontvangen. Uw (oudste) kind heeft daarnaast een 
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stembriefje meegekregen. Deze kan tot uiterlijk donderdag 12 december worden ingeleverd 
bij de leerkrachten.  
 
Nieuw PMR lid 
Om Hennie volledig te kunnen laten focussen op haar herstel is in onderling overleg met alle 
betrokkenen besloten om Hennie voorlopig te vervangen in de MR. Met veel plezier kunnen 
we melden, dat Marianne Breunesse deze rol graag wil invullen. In eerste instantie voor de 
rest van het schooljaar 2019-2020. Daarna wordt in overleg met Hennie en Marianne het 
vervolg bepaald.  
 
We willen Bregje en Hennie bedanken voor hun jarenlange inzet in de MR. Binnenkort 
spreken we nog een keer gezellig af om ze daarvoor te bedanken.  
 
De volgende MR vergadering staat gepland op 15 januari. 
  
Mocht u vragen of suggesties hebben ten aanzien van bovenstaande onderwerpen of andere 
beleid gerelateerde onderwerpen die op de Korenaar spelen, dan kunt u uw vraag uiteraard 
aan ons stellen via MR@korenaar.nl, of spreek een van ons aan. De MR bespreekt uw 
opmerkingen en vragen. Op www.korenaar.nl is meer informatie te vinden over de MR. 

 

Sinterklaasfeest 

Beste ouders, 
 
Wat was het weer een fantastisch feest op De Korenaar.  
Iedereen heeft genoten. De Sint commissie wil de Sint en alle pieten, ouders, leerkrachten, 
Crescendo, ouderraad en iedereen die meegeholpen heeft bedanken voor het feest! 
 

                              

 

 

 

 

                                                    

 

 

  

mailto:MR@korenaar.nl
http://www.korenaar.nl/
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Sinterklaas op De Korenaar   Oostzaan, 5 december 2019 
Het is zo ver. 5 December. De dag waar we allemaal naar uitgekeken hebben… 
 
Hij is eindelijk daar! 
De schoentjes gezet, de pepernootjes op, de aftelkalenders klaar 
Heeft Sint ook dit jaar  
weer tijd voor een bezoek aan de Korenaar? 
 
De kinderen van groot naar klein, verzamelen op het schoolplein 
Van 1, 2, 3, 4 Pieten op de boot  en  In De Maneschijn 
Ze staan te trappelen van ongeduld, alle minisinterklaasjes en 
pietjes 
Samen zingen zij, een tikje nerveus, de mooiste Pietenliedjes 
 
Mist en kou, echt Sinterklaasweer 
Natte neusjes, rode wangen 
Kou voelen ze niet meer 
Zó door het feest bevangen 
 
Juf Carolien zingt voor tien, al door de microfoon 
Is er al wat te zien? Maak je foto’s met je  telefoon 
Ook onze eigen juf Rosanne beschikt ook muzikaal talent 
Al blazend versterkt zij fervent de band! 
 
Maar wat komt daar nu aan, ik geloof mijn ogen niet 
Een grote paardentrailer met daarin een paardenpiet?? 
Hij rent op juf Carolien af om haar een knuffel te geven! 
Met recht de dikste paardenknuffel van zijn leven 
 
“Mijn paard heet Trippel Trappel, wat zal dan zijn achternaam zijn?” 
“Trippel Trap!” roept het schoolplein 
Gevolgd door samen zingen van het Paardenvoetjesliedje 
Samen met Trippel Trappel en zijn Pietje 
 
Maar het lied wordt niet uitgezongen, want daar komt in vol ornaat 
Dravend door de Anemoonstraat 
Sinterklaas met paard en wagen! Dag Sint! 
Allemaal Pietjes zwaaien naar elk kind 
 
Marjon heet Sinterklaas welkom 
En die malle Pieten dollen alom 
Springen, dansen en handstandjes 
Intussen schudt Sinterklaas de kinderhandjes 
 
Met capuchons vol pepernoten gaan de kindjes naar binnen 
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Waar het Sinterklaasfeest kan beginnen 
Hij is er echt weer jongens en wát een festijn 
Geweldig dat hij bij De Korenaar kon zijn 
 
Bedankt sint Nicolaas, dank u zeer 
En Pieterbaas, telkens weer 
Het blijft magie 
Generatie op generatie 
We hebben weer genoten met elkaar 
Een hele goede reis en tot volgend jaar   Gemma Acton-Pilger, Oostzaan 
 

 

Sint en de piraten…  
 
De kinderen van Unit 1-2 en Unit 3-4 kwamen bij elkaar 
in de speelzaal om naar een spannende musical te 
kijken: Sint en de Piraten!  
Sint was ook dit jaar weer op weg gegaan met zijn boot 

naar Nederland. Hij had natuurlijk ook zijn sterke Pieten 

meegenomen. Toen iedereen lekker ging slapen ging het 

helemaal mis, er kwamen piraten aan boord… Piraat 

Pieremachochel, de schrik van de zeven zeeën, nam met 

zijn bemanning de boot over! De Pietjes en Sinterklaas 

werden zelfs vastgebonden. Waarom is piraat Pieremachochel toch zo boos op Sinterklaas?! 

Na een hoop spannende gebeurtenissen aan boord, herkent Sinterklaas opeens 

Pieremachochel! Sinterklaas was erg blij de piraat te zien, want hij was al jaren opzoek naar 

Pieremachochel, maar hij kon hem nooit vinden. Dat kwam omdat zijn eiland niet op de kaart 

stond.  

Voortaan kan Sinterklaas het altijd vinden, het eiland ligt naast de regenboog! Iedereen was 

blij en ze vierden allemaal samen de verjaardag van Sinterklaas.  

De kinderen hebben genoten van deze prachtige voorstelling. 
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KERST 2019 OP DE KORENAAR 
 
Beste ouders, 
 
Wij willen u graag informeren over de data en tijdstippen waarop dit jaar aandacht zal 
worden gegeven aan het kerstfeest op onze school. 
 
Op dinsdag 17 december a.s. is er voor alle kinderen van De Korenaar weer een kerstdiner. 
Dit zal plaatsvinden in de eigen klas van 17.00 tot 18.00 uur. 
Om het kerstdiner tot een succes te maken vragen wij de hulp van u als ouders. Misschien 
lijkt het u leuk om zelf een gerechtje te maken, of wilt u een bijdrage leveren in de vorm van 
iets lekkers, een mooi kersttafelkleed of servetten. Vanaf dinsdag 10 december a.s. hangen 
hiervoor intekenlijsten bij de ingang van de lokalen. (let op in unit 5/6 is een leerling met een 
ernstige noten allergie, dus geen pinda of sateh-saus!!) 
Wij verzoeken u om uw kind(eren) een beker, bord en bestek, liefst voorzien van naam, mee 
te geven in een plastic zak of tas. Wij geven dit na het diner ongewassen mee terug in de tas 
en hopen op uw begrip hiervoor. 
Bordjes, bekers en bestek ontvangen wij graag maandag 16 december a.s. of uiterlijk op de 
ochtend van het diner in verband met het klaarzetten van de tafels om 15.00 uur. 
Ouders die op de intekenlijst aangeven dat zij zorgen voor kersttafelkleden en/of servetten: 
liefst een paar dagen vóór het kerstdiner inleveren bij de leerkracht in verband met onze 
voorbereiding. 
 
Op donderdag  19 december a.s. vindt de kerstviering plaats in de Grote Kerk te Oostzaan, 

voor de groepen 1/2 en 3/4 van 17.00 tot 18.00 uur, voor de groepen 5/6 en 7/8 van 19.00 
tot 20.00 uur. De liturgie ontvangt u dit jaar niet als boekje, maar zullen wij u in de laatste 
week toesturen. De teksten van de liedjes zijn in de kerk te zien op het scherm. 

Wij willen u verzoeken om geen foto’s en/of filmpjes te maken. Kunt u dit toch niet laten 
dan wijzen wij u erop dat deze foto’s voor eigen gebruik zijn en niet op social – media 
gebruikt mogen worden. Er worden van school uit foto’s gemaakt. Tevens verzoeken wij u 
om kinderen tot 4 jaar niet mee te nemen naar de viering. U kunt de kerstviering bijwonen 
met maximaal 2 personen per gezin.  

Aan het einde van de kerstviering wordt een collecte gehouden. De opbrengst hiervan zal 
ten goede komen aan een goed doel/stichting. Hierover zal nog worden gecommuniceerd. 

Zoals alle jaren zijn de kinderen op de dag van de Kerstviering , nu donderdag 19 december,  
vrij vanaf 12.00 uur. Op vrijdag 20 december a.s. is er een studiedag en zijn de kinderen vrij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De kerstcommissie 
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De Bieb op School in Oostzaan 
In Nederland zijn 2,5 miljoen laaggeletterden. Veel mensen denken dat dit vooral ouderen zijn, die 
vroeger weinig basisonderwijs hebben gevolgd. Helaas groeit het aantal laaggeletterden jaarlijks met 
maar liefst 75.000 mensen; een groei die vooral veroorzaakt wordt door een (te) groot aantal 
schoolverlaters die met onvoldoende taalvaardigheden de middelbare school verlaten. 

De oorsprong van laaggeletterdheid ligt vaak in de vroege jeugd. Sommige kinderen horen in 
de eerste jaren van hun leven veel meer woorden dan andere kinderen. In de eerste drie levensjaren 
kan het verschil oplopen tot maar liefst dertig miljoen woorden. Het is niet moeilijk voor te stellen 
wat de gevolgen hiervan zijn voor de taalontwikkeling. Hierbij is het opleidingsniveau van de ouders 
minder belangrijk dan vroeger werd gedacht; waar het vooral om gaat is hoeveel er met baby’s en 
peuters wordt gepraat en of er wordt voorgelezen. Het is daarom misschien beter om te spreken van 
zwijgzame ouders versus praatgrage ouders.  

Bij binnenkomst op de basisschool is er al sprake van een verschil van 2.000 woorden in 
woordenschat tussen een kind met zwijgzame ouders (1.000 woorden) en een kind met praatgrage 
ouders (3.000 woorden). De woordenschat van een kind moet zo snel mogelijk groeien naar 6.000 
woorden: dat is de basiswoordenschat die je moet beheersen om de betekenis van onbekende 
woorden uit een tekst te kunnen afleiden. De woordenschat van de kinderen maakt vanaf dat 
moment een grote spurt, via het zelfstandig kunnen lezen van teksten. Om goed te kunnen presteren 
in het voortgezet onderwijs zou een kind aan het einde van de basisschool een woordenschat 
moeten hebben van 17.000 woorden.  

Hoe groeit een kind zo snel mogelijk naar die basiswoordenschat van 6.000 woorden? Dat 
leert een kind door gerichte woordenschatstimulering. Maar dat is niet genoeg. Er moet vooral veel, 
heel veel (voor)gelezen worden. Als een kind een kwartier per dag leest, leest hij 1 miljoen woorden 
per jaar. Van die 1 miljoen woorden groeit zijn woordenschat met 1.000 nieuwe woorden.  

De Bieb op School heeft als doelstelling ieder kind te laten zien dat lezen leuk is. Al enige 
jaren werkt De Korenaar intensief samen met De Bieb om het lezen op school en in de vrije tijd te 
stimuleren. De Korenaar zorgt ervoor dat kinderen kunnen lezen, door goed leesonderwijs te bieden; 
De Bieb zorgt ervoor dat kinderen willen lezen, door hen wegwijs te maken in de boeiende wereld 
van boeken. 

De vier basisscholen van Oostzaan en De Bieb hebben een grote collectie boeken 
samengesteld, die ervoor moet zorgen dat iedere leerling juist die boeken kan vinden die hij leuk 
vindt. Deze collectie is in vier gelijke delen opgesplitst en op de scholen geplaatst. Iedere school heeft 
hiermee de beschikking over minimaal 2.000 actuele boeken. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling 
in aanraking komt met de hele collectie rouleert De Bieb iedere zes maanden de vier delen tussen de 
scholen. Daarnaast onderhoudt de Bieb de collectie; oude of beschadigde boeken worden 
verwijderd, nieuwe boeken worden toegevoegd. Een leesconsulent van De Bieb overlegt met de 
school over welke lees-bevorderende activiteiten op school kunnen worden uitgevoerd. Op verzoek 
van leerkrachten begeleidt deze leesconsulent individuele kinderen die lezen saai of vervelend 
vinden.  

De rol van ouders is ook van zeer groot belang bij het stimuleren van leesplezier. Door thuis 
voor te lezen zorgen ouders niet alleen voor een grotere woordenschat, maar kunnen zij ook boeken 
lezen die hun kind nog niet zelfstandig kan lezen. Op verzoek kan een vrijwilliger van De Bieb worden 
ingezet om ouders te helpen die voorlezen lastig vinden of die op zoek zijn naar de juiste boeken om 
voor te lezen.  

Samen zorgen de scholen, De Bieb en ouders ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen een 
goede en gemotiveerde lezer te worden! 
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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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Persbericht: Vind de schat in het museum! 
 
Op zondag 8 december kun je op zoek naar de schat in het Natuurmuseum. Vanaf 13.30 uur 
kunnen kinderen goud wassen, fossielen haaientanden zeven en edelsteentjes zoeken. Alles 
gebeurt onder leiding van deskundige schatzoekers. Als er genoeg schatten zijn gevonden, 
ontvangen de jonge schatgravers een diploma. 
Het schatgraven kost € 2,50 per deelnemer. Daarnaast wordt de gebruikelijke museumprijs 
gerekend (€ 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar, gratis voor volwassen begeleiders en jongere 
kinderen). Pin betalen is mogelijk.  
 
 

 

 

Voor meer informatie: 075 631 2020 

Of mail: info@zaansnatuurmilieucentrum.nl of: f.valk@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
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7 december Première PopZaan, 
 
Dé band voor jong Oostzaan 

Om 16.30 uur in het Atrium van de KunstGreep 

Rata Jazz Kids uit Wormer treedt ook op 

Mis dit niet! 
Toegang GRATIS 

Zie FB Popzaan voor meer info 

 
Groeten, 
  
Hedwig van der Jagt 

PopZaan Oostzaan 

 
 


