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NIEUWSBRIEF     NR. 4  2022-2023 
 

Agenda  
 

14-11 t/m 18-11  Week tegen kindermishandeling  

14-11-2022    Volgtoets, NSCCT, groep 5 t/m 7 ( hele dag)  

21-11-2022    Studiedag; de kinderen zijn vrij 

25-11-2022                   Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur Ib-kamer  

05 12-2022              Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur Ib-kamer 

05-12-2022                   Sinterklaasfeest 

09-12-2022  Paarse vrijdag 

09-12-2022                   Nieuwsbrief 5 

20-12-2022                   Groep 8 E en F: Sleeping Beauty, Nationaal Ballet 

20-12-2022                   17.00 uur Kerstdiner 

22-12-2022  De kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. Kerstviering s’ avonds 

22-12-2022                   Kerstviering in de Grote Kerk 

                                        17.00 uur groep  1 t/m 5 

                                        19.00 uur groep  6 t/m 8 

23-12-2022                   Studiedag; de kinderen zijn vrij 

26-12 t/m 06-01          Kerstvakantie 
 
   

 Van Harte Gefeliciteerd! 
 

november     

14-11       Dani 24-11       Benjamin 03-12       Mia 

14-11       Nowemi 26-11       Hailey 03-12       Jordy 

16-11       Juun december 04-12       Dylan 

19-11       Mila 01-12       Nora 06-12       Sven 

19-11       Alina 01-12       Sasha 09-12       Naomi 

22-11       Revennely 03-12        Liam 09-12       Milan 

24-11       Marcelino 03-12       Christian 09-12       Miles 
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Van de directie  
 
De Korenaar op de kaart 

Afgelopen woensdag heeft de burgemeester een gastles gegeven in groep 6. Dit in het kader 
van de Week van Mediawijsheid. Samen met de wethouder Onderwijs en teamchef van de 
politie Zaanstreek wist hij de weg naar de Korenaar te vinden. Heel leerzaam maar ook heel 
leuk om onze school weer in het nieuws te zien.  
https://www.rodi.nl/oostzaan/nieuws/317922/gezocht-junior-cyber-agents-8-12-jaar- 
 
Binnen het team zijn we in gesprek over de profilering van de Korenaar. Hoe laten we de 
(nieuwe) ouders zien hoe we werken binnen de school. Hoe ziet het unit-onderwijs er in de 
praktijk uit, welke activiteiten worden er gedaan enz.  
We vinden het belangrijk om te laten zien waar we trots op zijn. Maar we vinden het ook 
belangrijk dat we ieder jaar weer genoeg nieuwe kleuters op de Korenaar krijgen.  
We hebben een aantal leuke ideeën die we de komende tijd gaan uitwerken. Eén van die 
ideeën is het (weer) oppakken van activiteiten met de Tinteltuin. Net als eerder zijn er 
momenten ingepland om met kleuters en peuters samen te zingen. Afgelopen week was de 
eerste keer. Wat een opkomst en wat een gezelligheid!  
 
Als het gaat om profilering hebben we jullie, ouders, natuurlijk ook nodig. Er komen 
regelmatig nieuwe ouders voor een rondleiding die al positieve dingen over de Korenaar 
gehoord hebben. Dat is echt fijn. Stuur ouders die een school zoeken voor hun kind gerust 
naar ons toe voor een rondleiding. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ouder- en jeugdsteunpunt SWV 
De samenwerkingsverbanden PO en VO Zaanstreek hebben sinds 01-08-2022 een ouderen 
jeugdsteunpunt ingericht. Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten 
met iemand die met u meedenkt?  
Dan kunt u terecht bij de school van uw kind.  
Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan het ouder- en 
jeugdsteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is 
er om ouders en jeugdigen te helpen en werkt onafhankelijk.  

https://www.rodi.nl/oostzaan/nieuws/317922/gezocht-junior-cyber-agents-8-12-jaar-
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Wilt u meer informatie over passend onderwijs in het basisonderwijs? Kijk dan op de website 
van het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek: Voor ouders - SWV Primair Onderwijs 
Zaanstreek (swvpozaanstreek.nl)  
U kunt uw vragen ook stellen tijdens het telefonisch spreekuur van het 
Samenwerkingsverband PO Zaanstreek. Het telefonisch spreekuur is elke vrijdag (behalve in 
de schoolvakanties) tussen 9 en 10 uur op telefoonnummer 06-28867927.  
 
We hopen dat het Ouder- en jeugdsteunpunt u zo goed mogelijk kan helpen! 
 
 
 

                            Sinterklaas hij komt, hij komt…  
 
 
  
  

 

 
 
Zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer in het land! Tijd om uit te kijken naar de 
gezelligheid die hij uit Spanje meebrengt en... naar het feest dat straks op 5 december 
losbarst op de Korenaar. We gaan er weer een hele fijne dag van maken.    
 
Hieronder volgt een kort overzicht van data en activiteiten:    
Maandag 7 november: Sinterklaasjournaal begint.    
Zaterdag 12 november: Sinterklaas komt in Nederland aan. De OR gaat de school versieren  
Maandag 18 november: De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken. Wij wensen ze veel succes 
met het maken van een leuke surprise met een mooi gedicht.      
Woensdag 23 november: Schoen zetten.  
Donderdag 24 november: Schoen leeghalen.                               
 
Maandag 5 december: Sinterklaasfeest.   
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht (8.30 uur in de klas). Op deze 
dag hebben de kinderen een normale schooldag (van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 
uur)! 
De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen. Ze krijgen een zakje pepernoten en wat 
drinken. Mocht uw kind dit i.v.m. allergie niet mogen wilt u dan voor iets anders zorgen?   
 
Met vriendelijke groet,  
De Sinterklaascommissie.   
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14 t/m 20 november  

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling? 
 
Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit circa 3 
procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een 
belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. 
In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor 
de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat je kunt doen om 
de aanpak van kindermishandeling te versterken. 
 
Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal 
slachtoffers van kindermishandeling te hoog. En toch is onze gezamenlijke inzet 
meer dan de moeite waard, omdat we het er allemaal over eens zijn dat elk kind 
recht heeft op een veilig thuis! 
 
Op de Korenaar wordt er gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Er zijn twee aandachtsfunctionarissen die alert zijn op 
signalen en volgens de meldcode zullen handelen. Zij worden ieder jaar 
bijgeschoold. Deze week zal er binnen het team extra aandacht worden geschonken 
aan de inhoud van de meldcode en hoe wij kunnen bijdragen aan de aanpak tegen 
kindermishandeling. Want helaas maar waar, op iedere school zijn er leerlingen die 
opgroeien in een onveilige thuissituatie. 
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