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Afgelopen weken zijn we gestart met het thuisonderwijs. Voor ons team en voor u als ouder 

is het wel even omschakelen, maar we zijn een eind op weg. Wij begrijpen dat deze situatie 

nogal wat van u vraagt. Het is wellicht een tijd waarin u zich zorgen maakt om de gezondheid 

van anderen of van uzelf. Wij willen u laten weten dat wij dit zien en wij respect hebben 

voor het feit dat u dit allemaal zo goed oppakt. Het verloopt misschien niet allemaal soepel 

en perfect, maar dat kan en verwachten wij ook niet. We doen dit samen en hopen u op 

afstand zo goed mogelijk te helpen om onze kinderen te ondersteunen. 

Goed nieuws! 

Onze collega Martine van den Berg en haar vriend Vin hebben afgelopen week een gezonde 

zoon gekregen! Zijn naam is Max en moeder en kind maken het goed. Wij feliciteren 

Martine, Vin, Marise en Max en wensen hen veel geluk en gezondheid toe! 

Nog meer goed nieuws! 

Wij informeerden u eerder dat een ouder van onze school positief getest was op het Corona-

virus. Wij kunnen u melden dat deze ouder weer helemaal gezond is!   

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. Afgelopen week 

waren (Week 16-3) Indy, Cas, Huub, Mare, Clarice, Olivier, Thomas, Joey en (Week 23-3) Liv-

Lily, Serra, Melvin, Sydney, Emma, Matz, Hailey jarig. Komende week (Week 30-3) zijn Floris, 

Esmee, Lola, Shania, Isabella, Mike, Megan, Jana, Anna jarig.  
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Communicatie via Teams 

Sinds deze week zijn de units 5 t/m 8 gestart met het inloggen en gedeeltelijk werken via 

Teams. Alle leerlingen uit deze unit hebben hierover bericht gehad. We merken dat het nog 

niet iedereen is gelukt om in te loggen. Mocht u hier problemen mee hebben dan kunt 

mailen naar nita.dompeling@agora.nu en daar uw vraag en telefoonnummer achterlaten. 

Nita belt u dan zo spoedig mogelijk om samen met u de vraag op te lossen. 

Voor de units 1 t/m 4 wordt nu bovenschools uitgezocht wat de meest passende manier van 

communiceren en lesgeven is. Voorlopig houden we dit nog zoals het is: via Parro, mail en 

telefonisch. 

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. Dit spreekuur is op maandag 6 april 

en mocht de situatie langer aanhouden dan volgen er meer data. U kunt op 6 april tussen 

8.30-9.30 uur bellen met Danielle Hartendorp (06-44155446). Het vriendelijke doch 

dringende verzoek om dit nummer alleen op 6 april tussen 08:30 en 09:30 uur te gebruiken. 

 

Mocht er tussentijds iets nodig zijn dan kunt u natuurlijk sowieso 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 of 

 

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/ 

 

Blijf in beweging 

Als gevolg van het Corona virus en het sluiten van de scholen, hebben gymleerkrachten van 

Agora beweegkaarten gemaakt die jullie thuis kunnen gebruiken om in beweging te blijven! 

Voor drie weken lang gebruik je dagelijks een nieuwe kaart. We voegen de kaarten toe in 

een aparte bijlage. Een leuke tip: kijk op de instagrampagina @blijf_thuis_in_beweging voor 

allemaal leuke bewegingen en activiteiten! 

 

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:nita.dompeling@agora.nu
mailto:info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl
https://www.centrumjong.nl/
mailto:info@korenaar.nl


Extra Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2019-2020 27-03-2020 

 

 
 

 

     

 

Praten met je kind over corona  

Het zijn spannende en ook onwerkelijke tijden, de school is dicht en we proberen zoveel 

mogelijk om sociaal contact te vermijden. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe 

praat je met hen over de impact van het coronavirus? Je leest het in dit artikel dat ook als 

bijlage is toegevoegd. https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-

content/uploads/2020/03/Handreiking-Hoe-praat-je-met-je-kind-over-corona.pdf 

 

Gratis boeken lezen bij online Bibliotheek! en uitleen/afhaalservice van de Bieb 

Je kunt - als je lid bent van De Bieb - gratis duizenden e-books lenen bij de online 

Bibliotheek! Je hebt een jeugdabonnement van De Bieb (gratis tot 18 jaar) nodig om e-books 

te kunnen lenen bij de online Bibliotheek. Als je het boek hebt geleend, kun je het boek 

gelijk lezen. Bekijk alle online leesboeken op www.onlinebibliotheek.nl/e-books 

De bibliotheek in Zaandam is dicht maar zij hebben nu een fantastisch initiatief waarbij u 

boeken kunt bestellen en deze zelf kunt afhalen.  Zie: https://debieb.nl/afhaalpunt  

 

Elke dag een verhaal  

Op kwintessens.nl/start vindt u een alternatief aanbod voor het vak godsdienst of 

levensbeschouwing, helemaal gericht op thuisgebruik. Meer dan ooit geloven wij in deze tijd 

in de kracht van verhalen. Verhalen die kinderen aan het denken zetten, laten lachen en met 

elkaar verbinden. Hier kunnen ouders voor elke dag een nieuw verhaal vinden om met hun 

kinderen te lezen. Een mooie start van de thuiswerkdag!   

 

Handige links 

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

nieuw www.onlinebibliotheek.nl/e-books 

nieuw kwintessens.nl/start 

nieuw www.voorleeshoek.nl  

nieuw instagram: @blijf_thuis_in_beweging 

 

www.rekentuin.nl 

www.taalzee.nl 

www.spellingoefenen.nl 

www.redactiesommen.nl 
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Noodopvang 
De opvang voor ouders met een cruciaal beroep wordt door TintelTuin gedaan. 

U kunt zich opgeven via de link in het Parro bericht van Agora dat u op 18 maart ontving. 

De locatie voor de opvang is: 

Het Luchtkasteel, Anemoonstraat 41, 1511 EX Oostzaan.  

Telefoonnummer bij afmelden tel: 075- 684 16 80 

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.  

 

Centrale eindtoets voor groep 8 (CET) 

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen zal de Centrale Eindtoets voor groep 8 dit 

schooljaar niet worden afgenomen. De ouders van groep 8 hebben hierover apart een 

bericht ontvangen. 

 

 

Dank u wel voor alle steun! 

Blijf vooral gezond en zorg voor elkaar! 

 

Team Korenaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


