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   dr. de Boerstraat 42 
   1511 VH Oostzaan 
    tel. 075 2010115     
    info@korenaar.nl           
    www.korenaar.nl 
 
          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 8  2020-2021 
 

 
Agenda  
          

08-03 t/m 15-04 Project in alle units 
10-03-2021  Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur 
24-03-2021  Grote Rekendag 
24-03-2021  Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur 
01-04-2021  Nieuwsbrief 9 
02-04 t/m 05-04 Paasweekend 
07-04-2021  Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur 
15-04-2021  Afsluiting Project 
  
 

Van Harte Gefeliciteerd! 
 

maart   
07-03       Megan 16-03       Indy 25-03       Sydney 
10-03       Kian 16-03       Cas 26-03       Emma 
10-03       Elenor 17-03       Huub 26-03       Matz 
12-03       Sil 19-03       Clarice 29-03       Hailey  
13-03       Sara 20-03       Olivier april 
14-03       Nischal 21-03       Liv-Lily 01-04       Floris 
14-03       Joppe 22-03       Thomas 01-04       Esmee 
14-03       Zara 22-03       Joey  
15-03       Tayler 25-03       Melvin  
 
 

Vieren van verjaardagen: we vieren verjaardagen klein in de klas. 
 Trakteren mag, maar wel voorverpakt. 

 

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 
We hebben onze school een aantal weken geleden weer mogen openen.  

Helaas konden we op maandag 8 februari en maandagochtend 15 februari alsnog niet open 

vanwege het extreme winterweer. Net als de ouders en kinderen hebben wij dit heel 

vervelend gevonden. Wij hebben de school nog nooit eerder gesloten vanwege een 

weeralarm. Vanwege de veiligheid van het personeel (waarvan de meerderheid van buiten 

Oostzaan komt) en van de kinderen en ouders hebben we deze beslissing nu wel genomen. 

Naast het extreme weer kwam ook nog het argument dat wij vanwege de corona maatregelen 

geen groepen mogen mengen. Daar waar wij normaal samen een oplossing regelen voor 

collega’s die in de file staan, door groepen samen te voegen of even met een unit buiten te 

spelen zijn we nu aan handen en voeten gebonden. Kortom het was een complexe situatie 

waarin wij veel afwegingen hebben gemaakt. Laten we hopen dat zo’n soort situatie niet meer 

voor komt! 

 

Het is ontzettend fijn om de school weer open te hebben al is dat met allerlei extra 

maatregelen. De kinderen en ook de teamleden bloeien weer op en het bruist weer in de 

school. De afgelopen weken zijn de definitieve adviezen aan groep 8 gegeven en zijn er ook 

in de andere groepen al veel  oudergesprekken gevoerd. Wij vinden het contact met ouders 

juist nu ontzettend belangrijk en horen graag van u wat er speelt thuis en in de groep. 

We werken met vaste groepen en merken dat het weer even wennen is, alsof we het 

schooljaar weer opnieuw starten. We hebben daar heel bewust de tijd voor genomen en 

hebben aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de 

kinderen. Dat is de reden dat we komende week pas zullen starten met het afnemen van de 

M- toetsen van het cito (bij groep 3 t/m 8). De resultaten van deze toetsen zullen ons inzicht 

geven in de ontwikkeling van de kinderen en de leerjaren en daarop kunnen we dan ons 

aanbod aanpassen. De individuele scores van de kinderen zullen moeilijk te interpreteren zijn 

en daaraan zullen we dan ook minder waarde hechten dan we normaal doen. 

De overheid heeft aangekondigd de komende jaren fors te gaan investeren om eventuele 

achterstanden weg te werken. Belangrijk is dat we eerst goed in beeld krijgen of er sprake is 

van leervertraging. Daarna kunnen we plannen maken om dit op te lossen. In de meeste 

gevallen zal dat neerkomen op verder gaan waar de kinderen zijn gebleven en tijd nemen om 

het programma aan te bieden. Als er extra middelen komen zullen we als team, in overleg met 

het Agora bestuur en de MR, plannen maken voor de besteding. 

 

Er zijn de afgelopen weken nog geen groepen in quarantaine geweest en ook geen groepen 

naar huis gestuurd vanwege afwezigheid van personeel. Dat betekent niet dat alles vanzelf 

gaat. Er is een collega afwezig, herstellende van corona, en er zijn ook corona gevallen bij 

ouders en kinderen. In geen van deze gevallen was de besmette persoon op school geweest. 

We hebben dus tot nu toe een beetje geluk gehad. We kunnen het nog net aan bolwerken 

qua bezetting. Regelmatig worden er collega’s getest en met kunst en vliegwerk lukt het ons 
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om alle groepen te bemannen. Dit betekent wel dat dit ten koste gaat van de ondersteuning 

in de units. We doen wat we kunnen en daarbij gaat de bezetting van de groepen voor.  

Al eerder gaven we u het advies om er rekening mee te houden dat uw kind of kinderen ineens 

weer een paar dagen thuis zullen zijn. Dat advies blijft staan! De besmettingen in onze regio 

lopen weer op, er worden om ons heen al groepen en scholen in quarantaine geplaatst. Wij 

houden ons zo goed mogelijk aan de maatregelen en zijn voorbereid op verschillende 

scenario’s. Wij vragen de ouders om dit ook te doen. 

 

Project 

Wij zijn deze week weer begonnen met ons jaarlijkse ondernemende project. Gedurende een 

periode van 6 weken werken alle kinderen aan een project waarbij we veel aandacht hebben 

voor de brede ontwikkeling van de kinderen en waarbij we de ‘echte wereld’ binnen halen. 

Dat is nu een beetje lastig en ook de gebruikelijk projectafsluiting voor ouders kan nu niet 

doorgaan. Wij gaan natuurlijk wel aan de slag met een project per unit en zullen alternatieve 

manieren zoeken om u daarbij te betrekken en om de resultaten met u te delen. 

Sommige units willen hierbij graag foto’s met de ouders van de unit delen. In Parro kunt u het 

aangeven als u daarmee niet akkoord gaat. Bij instellingen kunt u de privacy-instellingen 

beheren. 

 

In unit 1-2 gaat het project over ‘lente op de boerderij’. In unit 3-4 gaat het project over 

‘ruilhandel en rekenen met geld’. In unit 5-6 gaat het project over kunst en worden 

verschillende technieken aangeboden. In unit 7-8 gaan ze aan de slag met duurzaamheid, er 

worden teams gemaakt die zich bezig houden met clean, green en re-use. 

 

Laptops 

Voor de voorjaarsvakantie hebben wij u gevraagd om alle laptops en opladers die zijn geleend 

weer in te leveren. Veel kinderen hebben dat inmiddels gedaan. Echter, nog lang niet alle 

laptops zijn ingeleverd en soms ontbreken de opladers. Wij willen u vragen om uw kind zo snel 

mogelijk de laptops met opladers mee naar school te geven. Het kost ons heel veel tijd om 

hier achter aan te gaan en ouders allemaal individueel te benaderen. Dat zou niet nodig 

moeten zijn. Het zijn spullen van school en wij hebben ze nodig. Wij rekenen hierbij op uw 

medewerking. 

 

Bloemetje 

In de week na de opening van de school hebben alle kinderen hun ouders een 

bloemetje gegeven om ze te bedanken voor alle hulp en begeleiding tijdens het 

thuisonderwijs.  Wij vonden het erg leuk om voor u te regelen. Nogmaals onze 

dank voor uw inzet en vertrouwen! 
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Online onderwijs 

Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgedaan met het onderwijs op afstand. Kinderen van 

de groepen 3 t/m 8 die niet op school zijn kunnen indien nodig online de instructies volgen. 

Ook wanneer er sprake is van quarantaine zullen de lessen weer online gegeven worden. 

Indien dit aan de orde is, dan zult u door de unit van uw kind hierover verder worden 

geïnformeerd. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de beschikbaarheid van voldoende 

personeel. Als uw kind niet op school kan zijn, maar wel schoolwerk kan doen, neem dan even 

contact op met de leerkracht om dit verder af te stemmen. 

 

Kan mijn kind wel naar school?  

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie 

hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid  

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool: 

• als ze af en toe hoesten; 

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 

benauwdheid. 

 

Zij moeten thuisblijven als: 

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn); 

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer 

dan incidenteel) hoest. 

• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 

• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 

 
Wat doen we bij een besmetting met COVID-19? (herhaling) 

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 

GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit 

geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.  

Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat (zij 

zijn immers een nauw contact). Op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon 

kunnen de kinderen en het onderwijspersoneel zich laten testen in GGD-teststraat of nog 5 

dagen langer in quarantaine. Testen hoeft dus niet, dat blijft altijd een beslissing van ouders 

of het personeelslid. Tijdens de quarantaine tijd zullen wij, indien mogelijk, het onderwijs 

online voortzetten. 

Wanneer uw kind of een ander gezinslid positief getest is, willen wij dit als school z.s.m. weten. 

Het is dus van belang dat u de leerkracht/school inlicht! Er wordt dan contact met u 

opgenomen. Bij vragen en twijfels kunt u altijd contact opnemen met de GGD. 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
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Kleding in de klas (herhaling) 

Wij ventileren extra vaak in de school en er staan in elk lokaal ramen open. Daardoor is het 

soms best fris in de klas en in de school Wilt u uw kind daarom warm aankleden en een extra 

vest of sjaal meegeven? 

 

Inloopspreekuur Jeugdteam op woensdagochtend van 8.30-9.30 uur;  

telefonisch of via Teams! 

Vanaf nu is het ook mogelijk om via Teams met Daniëlle of Marieke in contact te komen, op 

woensdag 8.30-9.30 uur via: https://teams.microsoft.com/l/me...d4bcf085c%22%7d 

(u wordt dan toegelaten door Daniëlle of Marieke, er zullen vanzelfsprekend geen andere 

ouders bij het gesprek zijn). 

 

Ook blijven zij natuurlijk telefonisch bereikbaar: 

Marieke ter Brake: 06-25023408 

Danielle Hartendorp: 06-44155446 

Het dringende verzoek om deze nummers alleen te gebruiken t.b.v. het telefonisch 

inloopspreekuur. 

 

27 januari: Daniëlle 

10 februari: Marieke 

24 februari: Daniëlle 

10 maart: Marieke 

24 maart: Daniëlle 

7 april: Marieke 

21 april: Daniëlle 

19 mei: Daniëlle 

2 juni: Marieke 

16 juni: Daniëlle 

30 juni: Marieke 

 

Mocht u hierover vragen hebben, of vindt u het prettig vinden om contact te hebben, maar 

lukt het niet om Daniëlle of Marieke te bereiken? Laat dit dan even weten aan de leerkracht 

van uw kind of aan de interne begeleiding, dan kunnen zij u verder helpen.
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