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

NIEUWSBRIEF     NR. 9  2021-2022 
Agenda          
11-04-2022  Mad Science shows 
11-04-2022  Afsluiting Project, inloopavond (zie uitnodiging in de nieuwsbrief) 
13-04-2022    Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur (IB-kamer) 
13-04-2022  Paasontbijt 
14-04-2022  Studiedag voorafgaand aan het Paasweekend; de kinderen zijn vrij. 
15 t/m 18-04  Paasweekend 
20 t/m 22-04  Centrale eindtoets groep 8 
20-04- 2022  Koningsspelen groep 1, 2 en 3 op het terrein van OFC 
22-04-2022  Koningsspelen groep 4, 5, 6 en 7 op het terrein van OFC 
25 t/m 06-05  Meivakantie 
10 en 11-05  Schoolfotograaf 
11-05-2022  Praktisch Verkeersexamen groep 8 
11-05-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur (IB-kamer) 
16-05-2022  Tuinieren met Slagwerk Fluxus groep 3,4 en 5 
17-05-2022  Sportdag groep 8; survivalbaan de Kwakel; meer info volgt! 
20-05-2022  Een koffer vol film unit 1/2 Eye Filmmuseum 
20-05-2022  Nieuwsbrief 10 
23-05 t/m 03-06 Citotoetsen groep 3 t/m 7 
25-05-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur (IB-kamer) 
26 en 27-05  Hemelvaart weekend  
   

 Van Harte Gefeliciteerd! 
april  mei 

09-04       Yindee 20-04       Thijmen 11-05       Lynn 

09-04       Liss 21-04       Elena 11-05       Owen 
10-04       Milena 21-04       Kick 15-05       Sem 

12-04       Lizzy 25-04       Estelle 16-05       Abel 
14-04       Kai 26-04       Markous 16-05       Vinz 

14-04       Romee 27-04       Lana 17-05       Morrison 
16-04       Nirwan 28-04       River 20-05       Isabel 
18-04       Alyssa 30-04       Mare  
19-04       Roan   

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  
De lente is begonnen en dat is goed te zien als je de school in komt! De aula is met vereende 

krachten prachtig versierd in lente en paassfeer en de school bruist van de activiteiten.  

 

Het jaarlijkse project is in volle gang en in alle units wordt gewerkt aan een thema dat te 

maken heeft met duurzaamheid en ecosfeer. 

Op maandag 11 april is onze projectafsluiting, waarbij ouders als vanouds in de school 

worden uitgenodigd. De kinderen zullen hun werk aan u presenteren. Van 18.00- 19.00 uur 

voor de units 1 t/m 5 en van 19.00- 20.00 voor unit 6-7-8. Wij kijken er enorm naar uit om u 

weer in de school te mogen ontvangen! 

 

Naast de afsluiting van het project hebben we op 11 april ook een Science show in de school. 

Op 13 april vieren we Pasen met de kinderen door middel van een paasontbijt en een 

viering. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover. 

 

Na Pasen volgt nog een spannende week voor groep 8. Zij hebben dan op 20, 21 en 22 april 

de Centrale Eindtoets. De uitkomst van deze toets kan eventueel nog aanleiding zijn om het 

schooladvies naar boven bij te stellen. Het is vooral een bevestiging van de ontwikkeling van 

de kinderen en voor de school een meetmoment om het onderwijs te evalueren. Een 

belangrijke toets dus! Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw kind goed uitgerust en 

gemotiveerd naar school komt en om geen externe afspraken te plannen. 

 

Traditioneel hebben we voor de meivakantie de Koningsspelen, onze jaarlijkse sportdag.  

Al een aantal jaren worden de Koningsspelen georganiseerd vanuit de Brede School 

Oostzaan, door Broeks Events. Op het terrein van OFC zullen de kinderen weer verrast 

worden met een leuke dag van sport en spel en gezelligheid. Groep 1, 2 en 3 gaan op 20 april 

en groep 4, 5, 6 en 7 op 22 april naar OFC. De precieze tijden en meer informatie ontvangt u 

via Parro. Omdat groep 8 de Centrale Eindtoets heeft op deze dagen is er voor hen op 17 mei 

een survival dag gepland. 

 
De afgelopen weken hebben we weer te maken gehad met veel zieken. Niet alleen 

personeel, maar ook veel kinderen hadden een vervelende griep te pakken. Doordat er 

collega’s extra kwamen werken, we af en toe een groep hebben verdeeld en we creatief 

geschoven hebben met de ondersteuners is het ons gelukt om bijna altijd alle groepen te 

bezetten. Groep 8 heeft 1 dag thuis gewerkt. Het blijft een gepuzzel elke keer met personeel 

en wij zijn blij met ons team en met het begrip van ouders. 

De komende periode zal er minder directie in de school aanwezig zijn. Marjon de Boer is 

herstellende van een operatie en doet een deel van haar taken op afstand. De overige, 

meest urgente, zaken worden opgepakt door de andere leden van het Management Team.  
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Ouders in de school 
Al een aantal weken ontvangen wij weer ouders in de school. Wij zijn tevreden hoe dat 
verloopt en zullen dit binnenkort verder evalueren. Hierbij nog even een herhaling van het 
bericht hierover: 
 

We willen alle ouders de gelegenheid geven om 1x per week met hun kind mee naar binnen 

te komen. Dat kan op maandagochtend of op vrijdagochtend van 8.20- 8.30 uur.  

Daarbij hebben we de volgende verzoeken:  

• Laat uw kind zelf de jas, tas en het eten/drinken regelen. Ze kunnen dat zelf!  

• Zorg ervoor dat u om 8.30 uur de klas en de school uitgaat, dan kunnen wij op tijd 

beginnen.  

• Kies de maandag- of de vrijdagochtend, zo spreiden we het aantal ouders in de 

school en voorkomen we drukte. 

 

Paasviering  

 

  

 

Op woensdag 13 april vieren wij het Paasfeest op school. Het gebouw is alweer prachtig 

versierd, met o.a. werkjes van de kinderen en prachtige bloemstukken van fa. Dekker uit 

Oostzaan. Heel hartelijk dank daarvoor.  

 

In twee groepen zullen we een viering houden, waarin het Bijbelse verhaal van de 

opstanding en nieuw leven centraal staat. Dit zullen we doen door het verhaal in woord en 

beeld te vertellen, maar ook door met elkaar paasliedjes over dit thema te zingen.   

Voor of na de viering gaan we ontbijten in de klas, waarvoor alle kinderen iets te eten of te 

drinken mogen meenemen. De intekenlijsten hiervoor hangen al vanaf maandag 28 maart bij 

de lokalen.   

De kinderen hebben voor het ontbijt een bord, bestek en een beker nodig, voorzien van 

naam. Deze kunnen ze al meenemen, in een plastic tas, op dinsdag 12 april. Op deze dinsdag 

kunnen ook de tafellakens en de servetten meegenomen worden naar school. 

Het eten verwachten we op woensdag 13 april ’s morgens.   

Op deze woensdag hanteren we de gewone schooltijden. (08.30 – 12.00 uur) 

 

 Alvast bedankt voor de medewerking!  
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 Schoolvoetbal 

Wat leuk dat er zo veel kinderen meegedaan hebben met het schoolvoetbaltoernooi. Heel 

fijn dat er meer dan genoeg coaches waren om de teams te begeleiden. 

Op woensdag 30 maart speelden 7 teams van de Korenaar uit de units 5 t/m 8. Jullie hebben 

allemaal ontzettend jullie best gedaan. Leuk om jullie allemaal zo sportief bezig te zien. 

Korenaar 2 van unit 5/6 heeft de finale gespeeld en een mooie tweede plaats behaald. 

Korenaar 1 van de meisjes uit unit 7/8 zijn eerste geworden en mogen door naar de 

volgende ronde op woensdag 20 april in Landsmeer.  

Wij wensen jullie heel veel succes! 

  

 

Schoolfotograaf dinsdag 10 en woensdag 11 mei 

Dit jaar komt een nieuwe schoolfotograaf op school. Laurens Bordes komt de foto’s maken. 

De kinderen worden gefotografeerd in een ontspannen sfeer, daarbij worden meerdere 

foto’s gemaakt met verschillende uitsneden. 

 

Kies je eigen achtergrond! Bij het bestellen van de foto’s kun je vanaf nu zelf kiezen voor een 

achtergrond van de portretfoto’s. Dat kan gewoon wit zijn, maar ook kleurig, fantasie 

vormen, etc. Dit is in te stellen op de website van de fotograaf.De foto’s kunnen weer 

digitaal besteld worden via de website van de fotograaf. 

Planning 

Dinsdag 10 mei: portretfoto’s 

Woensdag 11 mei: groepsfoto’s + afscheidsfoto groep 8. 

Vanwege de strakke planning is het niet mogelijk om rekening te houden met activiteiten 

van uw kind buiten school. Afspraken van uw kind op deze dagen onder schooltijd kunt u 

dan ook het beste verzetten naar een ander moment. 

Met vriendelijke groeten,  

De ouderraad  
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Mad Science komt op De Korenaar! 
 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 11-4-2022, kunnen 

leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en 

techniekcursus.  

De cursus is op maandag om 15:15, vanaf 30-5-2022. De lessen duren een uur.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 

proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de 

wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de 

slag als een echte wetenschapper!  

De cursus van dit schooljaar heet Wetenschap in beweging. Tijdens deze cursus nemen we 

een kijkje in de wereld van chemische mengsels, energie, beweging en coderen. Een 

uitgebreid programma waar je zeker veel van gaat leren! 

Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis.  

Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep.  

Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er 

een tweede groep starten. Inschrijven kan t/m 15-5-2022. Schrijf alvast in 

op nederland.madscience.org 

 

 

http://nederland.madscience.org/
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