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NIEUWSBRIEF     NR. 2  2021-2022 
 
Agenda          
 
22-09-2021  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
27-09-2021  Schoolreisje groep 6 t/m 8 naar Outdoorpark Almere 
28-09-2021  Bezoek  van basisschool ’t Kofschip (kijken naar het unitwerken) 
30-09-2021  Schoolreisje groep 1-2-3 naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen 
                                       Schoolreisje groep 4 en 5 naar Archeon in Alphen a/d Rijn 
13-10-2021  Nieuwe oudermiddag 12.30 – 14.00 uur 
14-10-2021  Klankbordavond 19.00 – 20.30 uur 
15-10-2021  Nieuwsbrief 3 
18-10 t/m 22-10 Herfstvakantie 
25-10-2021  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
September   
05-09       Micha      27-09       Douwe 06-10       Jaylen 
18-09       Liv 28-09       Sean Auke 07-10       Rahum 
19-09       Julia 29-09       Hanne 07-10       Esmee 
20-09       Anne oktober 07-10       Tygo 
20-09       Megan 01-10       Lyva 11-10       Julia 
21-09       Elisa 02-10       Marieke 11-10       Sam 
21-09       Roxy 03-10       Fiene 14-10       Luca 
23-09       Morgan 05-10       Perry  
27-09       Melle 06-10       Julieta  
   

Trakteren mag, mits klein en 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 
De afgelopen week hebben veel kinderen van de school mee gedaan aan het 

schoolkorfbaltoernooi bij OKV. Wat ontzettend fijn dat dit weer mogelijk was! Er zijn weer 

mooie prestaties neergezet en prijzen in de wacht gesleept. Complimenten voor de teams en 

de organisatie! Het samen met kinderen van de andere Oostzaanse scholen genieten van 

een mooi en sportief toernooi vinden we misschien nog wel belangrijker dan de prijzen!  

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een verslag en foto’s. 

 

De komende weken gaan alle groepen op schoolreisje. De groepen 1, 2 en 3 gaan naar 

Sprookjeswonderland, de groepen 4 en 5 gaan naar het Archeon en de groepen 6, 7 en 8 

gaan naar het Outdoorpark! Met deze schoolreisje maken we een inhaalslag voor de gemiste 

schoolreisjes van het afgelopen jaar en maken we het gereserveerde budget op.  

In de loop van het schooljaar pakken we de normale planning weer op en zal er dus nog een 

schoolreisje of kamp (voor 7/8) volgen!   

 

Het was fijn om de afgelopen weken weer veel ouders in de school te kunnen ontvangen.  

Op inschrijving hebben alle ouders de gelegenheid gehad om mee naar binnen te komen en 

samen met hun kind in de klas te kijken. Verder hebben we al veel startgesprekken met 

ouders en kinderen in de school gevoerd. Ook bij de digitale rondleiding op 2 september 

hebben veel ouders meegekeken en kunnen genieten van de uitleg van de kinderen en de 

beelden van de school.  

Vanaf 25 september is de 1,5 meter maatregel niet meer verplicht. Fijn, want dat geeft ons 

weer meer ruimte. Toch willen wij het halen en brengen van de kinderen voorlopig laten 

zoals het is. We hebben gemerkt dat het veel rust geeft in de school als de ouders bij het 

brengen niet allemaal mee naar binnen komen. De kinderen zijn hierdoor heel zelfstandig 

geworden en gewend geraakt aan het afscheid nemen bij het schoolplein. De leerkrachten 

kunnen zich volledig richten op de kinderen en daardoor kunnen we eerder starten met de 

lessen. Dat komt de effectieve leertijd enorm ten goede. Kortom veel redenen om niet direct 

terug te gaan naar onze oude werkwijze. 

Tegelijkertijd vinden we het contact met ouders heel belangrijk en hebben we, net als de 

ouders, vorig jaar het informele contact gemist. We willen ouders ruimte geven om 

regelmatig in de klas te kijken en om de leerkracht even informeel te spreken.  Hierbij 

denken we bijvoorbeeld aan een regelmatige inloop, afsluitingen van projecten en mee naar 

binnen op afspraak. Daarnaast staan de leerkrachten in de ochtend buiten en zijn ze op het 

plein aanspreekbaar. Op de klankbordavond van 14 oktober gaan we graag met u in gesprek 

zodat we uw input mee kunnen nemen bij het opstellen van een nieuwe visie op 

ouderbetrokkenheid. U ontvangt via Parro binnenkort een uitnodiging hiervoor. 
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Vanaf aanstaande maandag vervalt de corona regel dat een hele groep in quarantaine moet 

bij een corona besmetting. Wij hebben hier de afgelopen weken gelukkig niet mee te maken 

gehad, maar veel andere scholen wel. Wij zijn erg opgelucht dat de consequenties van een 

besmetting minder groot worden. We zullen bij een besmetting nog steeds contact 

opnemen met de GGD en vervolgens volgen we hun adviezen op. Daar kunnen quarantaine 

adviezen uit volgen, maar wel op maat en passend bij de situatie. 

We moeten natuurlijk nog altijd voorzichtig blijven en thuisblijven bij klachten. In deze 

nieuwsbrief worden daarom opnieuw de regels over het thuisblijven herhaald. 

 

Zieken 

We hebben nog steeds te maken met zieke collega’s. Aline Prins, Shanna Pettinga en Kees 

Peter Broek zijn de re-integratie geleidelijk aan het opbouwen en het gaat gelukkig steeds 

een beetje beter. Shirley Nooij hoopt binnenkort van het gips af te zijn en dan hopen we dat 

ze snel weer op school kan komen. Nita Dompeling is herstellende van een operatie en 

hoopt binnenkort weer te kunnen werken. 

 

Thuisblijven/ quarantaine 

Het blijft belangrijk om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. Alleen dan kunnen we 

het op school zo veilig mogelijk houden. Op dit moment zijn de richtlijnen als volgt: 

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn) mogen naar school.  

• Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.  

• En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis! 

In de volgende situaties blijft iedereen thuis: 

• Bij klachten die passen bij corona; 

• Als je positief getest bent op corona; 

• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de 

confirmatietest bij de GGD; 

• Als je wacht op de uitslag van een test; 

• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun; 

• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten 

binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun; 

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied; 

• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app. 

Meer informatie over thuisquarantaine: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine      

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
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Algemene richtlijnen 

• We wassen vaak de handen. 

• Bij klachten laten volwassenen zich zo snel mogelijk testen. Voor kinderen geldt dat 

ouders ervoor kunnen kiezen om hun kind te laten testen. 

• We schudden geen handen.  

• Niezen en hoesten aan de binnenkant van onze elleboog. 

 

MR Update 
Beste ouders en leerkrachten, 
Woensdag 3 september jl. heeft er weer een MR vergadering plaatsgevonden. Voor het 

eerst sinds tijden zijn we zowel fysiek als online bijeen geweest.  

De MR samenstelling bestaat dit jaar uit een personeelsgeleding, Shirley Nooij, Denise 

Hutubessy & Sanne Vanacker, en een oudergeleding, Eva Kon-Visser, Jeroen Verhoef en Ate 

Flens. 

Tijdens de vergadering hebben we gesproken over de rolverdeling binnen de MR, het 

werkverdelingsplan, de schoolgids, personele bezetting, het Nationaal Programma 

Onderwijs, de coronamaatregelen en het schoolplein. 

Als eerste heeft de personele geleding van de MR ingestemd met het werkverdelingsplan. 

Dit plan is zowel door de directie/MT als door het personeel samengesteld.  

Elk jaar wordt ook de schoolgids bijgewerkt. Voor de delen die door Agora zijn toegevoegd is 

de GMR verantwoordelijk. De delen die Korenaar specifiek zijn hebben we uiteraard 

besproken en worden daar waar nodig aangepast.  

De coronamaatregelen veranderen per moment. Zelfs ten tijden van het schrijven van dit 

nieuwsbrief item. Maar helder is wel dat de Korenaar de richtlijnen volgt die door het 

RIVM/GGD worden opgesteld. Op dit moment is de Korenaar gelukkig gevrijwaard gebleven 

van besmettingen in de klassen.  

Wel zijn er enige personele uitdagingen, maar gelukkig kunnen deze goed worden 

opgevangen. Mede door op de juiste manier toepassen van het NPO budget. Dit NPO budget 

is voor de komende 2 jaar en heeft de Korenaar eind vorig jaar een bestedingsplan 

geschreven wat te doen met het toegekende bedrag. Dit plan/budget wordt halfjaarlijks 

getoetst en eventueel daar waar nodig aangepast.  

Ook is er gesproken over het schoolplein. Er is al jaren de wens om het schoolplein aan te 

pakken. Maar mede door de pandemie is dit onderbelicht gebleven. Nu is er de wens om het 

weer op te pakken en zal er een projectgroep gestart worden. Over het hoe en wat is nu nog 

onduidelijk. Maar goed is het om te zien dat dit onderwerp weer wordt opgepakt.  

Tot zover onze samenvatting van hetgeen dat wij besproken hebben. Mochten er vragen zijn 

dan vernemen wij deze uiteraard graag. Wij zijn bereikbaar via mr@korenaar.nl. 

 

mailto:mr@korenaar.nl
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De MR- vergaderdata voor het schooljaar 2021/2022: 

13 oktober 

1 december 

12 januari 

2 maart 

13 april 

25 mei 

29 juni 

 
Het Jeugdteam 
Inmiddels bestaat het inloopspreekuur van het jeugdteam in onze school alweer een aantal 
jaar. De afgelopen tijd online/telefonisch, maar vanaf nu kunnen deze weer ‘live’ 
plaatsvinden. 
Voorlopig zal Marieke (psycholoog jeugdteam Oostzaan en Wormerland) het spreekuur 
draaien. 
Zij zal op onderstaande woensdagochtenden van 8.30 tot 9.30 aanwezig zijn in de IB-kamer:  
 
29 september 
27 oktober 
24 november 
22 december 
 

Vanuit het jeugdteam 
De vragen waar ouders mee komen zijn divers, het kan om vragen over de ontwikkeling, de 
opvoeding, de situatie op school en/of thuis gaan. Als er zorgen of vragen zijn rond jullie 
kind(eren) of gezinssituatie, willen we met het spreekuur een lage drempel bieden om dit te 
bespreken en denken wij graag mee met oplossingen.   
Belangrijk om te weten is dat contact met ons via het spreekuur niet direct een aanmelding 
is bij ons Jeugdteam. Wij werken nauw samen met onder andere Centrum Jong en kunnen 
wel een brug slaan bij de wens van een aanmelding bij ons Jeugdteam of andere 
hulpverleningsorganisaties.  
 
Wat is het Jeugdteam?  
Opgroeien gaat meestal vanzelf. Maar het kan af en toe ook lastig zijn of je hebt vragen. 
Over de ontwikkeling of het gedrag van je kind. Het is normaal als je vragen hebt of zorgen. 
Praat erover. Met familie of vrienden en als zij je niet kunnen helpen, met de huisarts of 
leraar. Trek tijdig aan de bel om te voorkomen dat problemen groter worden of de situatie 
uit de hand loopt.  
Voor advies, ondersteuning, een cursus en informatie over gezondheid, opvoeden en 
opgroeien kun je altijd terecht bij het Centrum Jong in Oostzaan en het Centrum Jong in 
Wormerland.   
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 
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over pgb of bij ernstige opvoedproblemen. Vaak is er sprake van een samenloop van 
meerdere problemen tegelijk, zoals gedragsproblemen en echtscheidingen.   
https://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/  

 
Schoolkorfbal 
Wat leuk dat er zo veel kinderen meegedaan hebben met het schoolkorfbaltoernooi. Heel 
fijn dat er meer dan genoeg coaches waren om de teams te begeleiden. 
Op maandag en dinsdag speelden 8 teams van de Korenaar groepen 5 t/m 8. Vijf daarvan 
wisten de finale-avond te halen. Daarvan heeft groep 5/6 de eerste plaats behaald met een 
2-0 overwinning in de finale. Groep 7/8 pakte na zeer spannende wedstrijden zowel de 
eerste, tweede als de derde plaats. 
 
Op woensdag waren de kinderen van groep 3 en 4 aan de beurt. Het was heel leuk om jullie 
te zien spelen. Knap hoe jullie voor het eerst meededen aan het toernooi. Groep 4 heeft de 
eerste, tweede en derde plaats behaald. 
 
Hieronder een aantal foto’s: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/
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Gebedsgroep voor De Korenaar  
Eén keer in de maand komen een aantal ouders (momenteel alleen moeders) bij elkaar om 
te bidden voor de Korenaar. Er wordt gebeden voor de leerlingen, ouders en verzorgers, 
leerkrachten en directie.  
Actuele zaken worden in gebed gebracht, maar er zijn ook vaste gebedspunten. 
 
Vooraf aan het bidden wordt er bij één van de ouders thuis koffie gedronken en bij gepraat. 
Vind je gebed belangrijk, kom gerust een keer langs.  
Naast ouders, zijn kleine kinderen (die nog niet naar school gaan) ook van harte welkom.  
 
Heb je een vraag, wil je mee bidden of is er iets waarvoor we kunnen bidden, neem dan 
gerust contact op met Rebekka ( moeder van Levi, Micha en David) via: 
rebekkavangalen@hotmail.com.  
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PERSBERICHT:  
“VOOR WIE VAN HOUT HOUDT!” 
 
 
 
Gelukkig mag het museum weer open. En we mogen ook, samen met 
geologievereniging Amathysta, weer activiteiten organiseren! 

Op zondag 26 september gaan we fossiel versteen hout uit Indonesië slijpen. Het hout is 
afkomstig van de bomenfamilie Dipterocarpaceae - een hardhout soort die al vele 
eeuwenlang in Indonesië voorkomt, met name op Java. Door vulkanische uitbarstingen zijn 
de bomen bedekt geraakt met dikke lagen as, een gunstige omstandigheid om te verstenen. 
Het versteende hout is maar liefst 20 miljoen jaar oud.  
De stukken versteen hout zijn gezaagd, zodat er een mooie vlakke kant aan zit die geslepen 
kan worden. Het slijpen gebeurt buiten op ons museumpleintje op glasplaten met water en 
slijppoeder. Het proces is ongevaarlijk. Na het slijpen wordt het hout gepolijst, zodat een 
prachtige structuur zichtbaar wordt.  
Het kost € 3,50 om mee te doen aan deze activiteit (exclusief museum-entree). De activiteit 
vindt grotendeels buiten plaats en deels in het leslokaal van het ZNMC.  
In het museum is de wisselexpositie Roodkapje te bezichtigen. Ook kun je mineralen, 
fossielen en andere leuke dingen kopen in het museum. En natuurlijk kun je even een kijkje 
nemen op de nieuwe natuurspeelplaats én op de Stadsboerderij.  
Aanmelden hoeft niet. Betalen kan per pin.  
 
 
 
WANNEER: Zondag 26 september, vanaf 11.00 uur 
WAAR: Natuurmuseum, Thijssestraat 1, Zaandam 
KOSTEN ACTIVITEIT VERSTEEND HOUT: € 3,50 per deelnemer  
ENTREE ROODKAPJE I/H MUSEUM: € 4,00 
ENTREE STADSBOERDERIJ/NATUURSPEELPLAATS: GRATIS 
================================================= 
Voor meer informatie: 075 631 2020/06 25 323 927, of 
mail: p.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl  
Bezoek ook onze website: 
www.zaansnatuurmilieucentrum.nl 
 
 
 
 
  

http://www.zaansnatuurmilieucentrum.nl/


Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2021-2022  nr.2  17-09-2021    blz. 9 

 

 

 

 

     

 

 
        
PERSBERICHT:  
Roodkapje in het Natuurmuseum 
 
 
 
 
We hebben de komende maanden een bekend meisje op bezoek in 

ons museum. En het is niet zomaar Roodkapje, het is de moderne Roodkapje. Ze zorgt niet 
alleen heel erg goed voor oma, maar ook voor ons binnenbos. Ze merkt dat er ontzettend 
veel te ontdekken is in de natuur en dat het belangrijk is daar op een verantwoorde manier 
mee om te gaan.  
Vanaf half september komen leerlingen uit de hele Zaanstreek naar ons museum. Het gaat 
om de groepen 1 t/m 4. Ze reizen mee met Roodkapje en ervaren dat het leuk en nuttig is 
om afval uit de natuur op te ruimen. 
Vanaf aanstaande zondag is de expositie al te bezichtigen door het overige publiek. Bij mooi 
weer kunt u meteen ook een kijkje nemen op onze nieuwe natuurspeelplaats en op de 
stadsboerderij. 
Wij houden ons aan de coronamaatregelen (wat betreft afstand en aantal bezoekers), maar 
u hoeft niet te reserveren. 
 
 
WANNEER: Vanaf 12 september elke zondagmiddag tot half december, vanaf 13.00 uur 
WAAR: Natuurmuseum, Thijssestraat 1, Zaandam 
ENTREE: € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar (volwassenen gratis) 
VRIENDEN VAN HET ZNMC MOGEN GRATIS NAAR BINNEN 
================================================= 
Voor meer informatie: 075 631 2020/06 25 323 927, of mail: 
p.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl  
Bezoek ook onze website: www.zaansnatuurmilieucentrum.nl 
 

http://www.zaansnatuurmilieucentrum.nl/

