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NIEUWSBRIEF
Agenda

NR . 1

2021-2022

02-09-2021
03-09-2021
25-08 t/m 03-09-2021
06-09 t/m 17-09
08-09-2021
13-09 t/m 16-09
17-09-2021
22-09-2021

Open avond schooltuinen
Digitale rondleiding voor alle ouders: 9.00 uur
Op afspraak ouders in de klas
Startgesprekken
Nieuwe oudermiddag (voor kinderen die starten in sept en okt.)
Schoolkorfbaltoernooi
Nieuwsbrief 2
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Van Harte Gefeliciteerd!
augustus
21-08
Lisa
21-08
Jits
23-08
Sef
23-08
Jayce
23-08
Nev
25-08
Sabien
27-08
Raff
30-08
Kenzo
30-08
Twan
30-08
Lente
31-08
Fynn

september
01-09
Noël
02-09
Kyan
03-09
Quint
04-09
Bjorg
04-09
Vlinder
06-09
Luuk
06-09
Fenna
06-09
Fedde
07-09
Levy
09-09
Tim
09-09
Marnix

11-09
15-09
18-09
19-09

Femma
Sifra
Liv
Julia

Trakteren mag, mits klein en voorverpakt 😊
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Van de directie
De vakantie is alweer voorbij. Wij hopen dat u, net als het team van de Korenaar, heeft
kunnen uitrusten en kunnen genieten van een fijne zomer. En vooral dat u en uw naasten
gezond zijn gebleven.
De afgelopen dagen hebben wij als team hard gewerkt om alles voor het komende
schooljaar voor te bereiden. We hebben ons bezig gehouden met nieuwe plannen voor het
onderwijs en de organisatie, afspraken, roosters en de inrichting van de lokalen. We hebben
samen bepaald waar we onze focus op leggen en hoe we dat gaan aanpakken. We zijn weer
vol energie en hebben mooie plannen!
Ons team is helaas niet compleet bij de start van dit schooljaar. Aline Prins (leerkracht
6/7/8), Shanna Pettinga (leerkracht 6/7/8) en Kees Peter Broek (ICT) zijn nog herstellende en
zullen verder gaan met het re-integratie traject. Shirley Nooij (lerarenondersteuner) kan
vanwege een blessure helaas voorlopig niet werken.
Nog steeds hebben we te maken met COVID-19. In deze nieuwsbrief worden de
uitgangspunten en richtlijnen op een rijtje gezet. Alles met als doel om een veilige
schoolomgeving te borgen voor kinderen, ouders en personeel.
Onze jaarlijkse startreceptie waar u kunt kennis maken met de leerkrachten en externe
partijen en waar de kinderen aan de ouders kunnen laten zien hoe wij werken, kan niet in de
oorspronkelijke vorm doorgaan. We zullen de komende weken ouders in kleine groepjes de
gelegenheid geven om in de klas van hun kind te komen kijken. U ontvangt tevens
binnenkort het digitale informatieboekje en op 3 september organiseren wij vanaf 9.00 uur
een digitale rondleiding via Teams. Ook tijdens de startgesprekken in september heeft u de
gelegenheid om in de klas te kijken en uw vragen aan de leerkrachten te stellen.
In deze nieuwsbrief veel informatie over de richtlijnen
waaraan we ons moeten houden. Er verandert niet
veel. We blijven afstand houden tot volwassenen,
handen wassen en thuisblijven als we corona
gerelateerde klachten hebben. Leest u alles goed
door, zodat we allemaal goed voorbereid aan het
nieuwe schooljaar beginnen.
Onze creatieve collega Martine van den Berg
(‘Fonkellijntjes’) heeft alle maatregelen visueel weergegeven. Wij sturen
de visual in bijlage mee, wellicht iets voor op de koelkast
Wij en verheugen ons erop om weer te beginnen en zien u graag snel weer in of rond de
school!
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Unit-werken
We gaan weer starten met het werken in units. Daarbij starten de kinderen in hun eigen
stamgroep. Wanneer de instructies beginnen worden er kleinere instructiegroepen van
kinderen uit hetzelfde leerjaar gevormd en grotere, gemengde groepen voor het zelfstandig
werken. De kinderen krijgen les van verschillende leerkrachten uit de unit. De voordelen van
deze manier van werken zijn onder andere dat we heel flexibel zijn, dat we effectieve
instructies kunnen geven aan kleine groepen en dat de leerkrachten veel en intensief
samenwerken en samen leren. We werken inmiddels al vele jaren op deze manier en we zijn
blij dat we dit nu weer kunnen oppakken.
Gesprekken
Dit schooljaar starten we met een startgesprek voor alle leerjaren. De startgesprekken
worden gevoerd van 6 t/m 17 september. In principe zullen we de gesprekken op school
voeren. U krijgt via de unit van uw kind een uitnodiging om in te schrijven. Het startgesprek
is bedoeld om kennis te maken, de wederzijdse verwachtingen uit te spreken, de resultaten
en indien nodig, de specifieke ondersteuning voor uw kind te bespreken.
Ouders in de school
Ouders mogen alleen de school komen als we de 1,5 meter afstand kunnen bewaken. Bij
halen en brengen kunt u dus niet mee de school in komen. Wanneer u een afspraak hebt
mag u wel de school in.
In school houden volwassenen:
• 1,5 meter afstand van elkaar.
• Desinfecteren bezoekers hun handen bij de ingang.
• Komen zij alleen als er bij hun of hun gezinsleden geen sprake is van corona
gerelateerde klachten.
• Bezoekers laten (indien niet al bekend) hun gegevens achter.
In de school kijken
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om in de eerste weken in de klas van uw kind te
komen kijken. Vanaf woensdag 25 augustus ontvangen we per lokaal maximaal 4 personen
gedurende een kwartier. We hebben een kijkmoment aan het begin en aan het einde van
iedere schooldag, gedurende twee weken.
Vanaf maandag kunnen de ouders van de units 1-5 inschrijven via een intekenlijst waarmee
we buiten zullen staan bij het in- en uitgaan van de school. Ook bij het inschrijven vragen we
u om goed te denken om de 1,5 meter afstand.
Unit 6/7/8 zal de inschrijving via de kinderen regelen. U hoort daar via Parro en via uw kind
meer over.
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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 vanaf 12 juli 2021 weer naar school.
Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis!
De beslisboom van Boink wordt als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Deze
beslisboom kan helpen om te bepalen of uw kind naar school mag komen.

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
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.
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt niet voor kinderen
onderling en niet tussen kinderen (t/m 12 jaar) en volwassenen.
Bij een besmetting…
• Wanneer er een leerling of teamlid is besmet met het corona virus wordt contact
gezocht met de GGD.
• Alle niet immune nauwe contacten gaan in quarantaine als zij tijdens de
besmettelijke periode contact hebben gehad met de persoon die positief getest is.
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•
•

•
•

Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact dat de leerling of het personeelslid
niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine.
Immune (gevaccineerd of het afgelopen half jaar besmet geweest) nauwe contacten
hoeven niet in quarantaine. Wel geldt voor hen het advies om zich op dag 5 te laten
testen.
De GGD bepaalt wie er in quarantaine moeten volgens bovenstaande richtlijnen.
Als een kind van de BSO/school positief getest is, is het van belang dat ouders zowel
de BSO als de school hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact
opnemen over de gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de
privacyregels.

Halen en brengen
• Ons normale rooster wordt gevolgd namelijk:

•
•
•

•

Maandag

08.30-12.00 uur

13.00-15.00 uur

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-12.00 uur
08.30-12.00 uur
08.30-12.00 uur
08.30-12.00 uur

13.00-15.00 uur
13.00-15.00 uur
13.00-14.30 uur

Wij zullen weer TSO (overblijf) gaan aanbieden: zoals vanouds; aanmelden via
overblijven met Edith. Coördinatie door Margriet Bekebrede (administratie).
BSO (buitenschoolse opvang) wordt zoals gebruikelijk aangeboden door TintelTuin.
De 1,5 meter regel zal voorlopig nog blijven gelden. Bij het halen en brengen kunnen
ouders daarom vooralsnog niet mee het schoolplein op en de school in. We blijven
het halen en brengen daarom organiseren zoals het afgelopen jaar. We gebruiken de
verschillende hekingangen en schoolingangen en wachten de kinderen buiten op.
U vindt bij deze nieuwsbrief ook een herhaling van de haal- en breng instructies.

Gymnastiek
Dit schooljaar krijgen alle kinderen gymles van onze vakdocent gymnastiek, Astrid Wegman.
Het rooster hieronder start deze week, met uitzondering van groep 5.
Groep 5 start maandagochtend 23-08 op school en heeft op 30-08 de eerste gymles in de
sporthal.
De verdeling van de kinderen over de A en B groepen wordt, indien nodig voor het halen en
brengen, via Parro met u gedeeld.

Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2021-2022 nr.1 20-08-2021

blz. 5

Gymrooster 2021-2022
1-2B
Maandag
1-2C
Maandag
3A
Dinsdag
3B
Dinsdag
4A
Dinsdag
4B
Dinsdag
5
Maandag
6A
Vrijdag
6B
Vrijdag
7A
Vrijdag
7B
Vrijdag
8
Maandag

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
8.45 – 9.45
9.45 – 10.45
10.45 – 11.45
13.15 – 14.15
8.30 – 10.00
8.30 – 9.30
9.45 – 10.45
11.00 – 12.00
13.00 – 15.00
10.30 – 12.00

Speelzaal
Speelzaal
De Greep
De Greep
De Greep
De Greep
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal

Bijzonderheden gymrooster:
- Leerlingen rouleren gedurende het schooljaar tussen de A-B groepen.
- De groepen die in de sporthal gymmen gaan met de fiets.
Afspraken over hygiëne na de gymles:
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen na de gymles weer fris in de klas zitten.
Na de gymles frissen de kinderen van unit 3 t/m 8 zich op door het bovenlichaam te wassen.
Daarvoor hebben zij een handdoek en een washand mee. In de bovenbouw mogen de
kinderen een deodorant-roller van plastic mee. Dus geen sprays of glazen rollers!
Instructies halen en brengen
Brengen en halen (er zullen buiten medewerkers aanwezig zijn om onderstaande te
regelen)
• Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets.
• Kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht/opgehaald.
• Ouders nemen de 1,5 m afstand in acht.
• Ouders en andere volwassenen komen niet in de school of op het schoolplein.
• Unit 1-2: Komen op het plein via de fietsenhekken. Er staat op het hek aangegeven
door welk hek de kinderen mogen gaan. U kunt tussen 8.20 en 8.30 uur uw kind hier
brengen, of na de pauze om 12.50 uur. De leerkrachten staan de kinderen op te
wachten bij het hek. Bij het uitgaan van de school kunt u uw kind ook bij dit hek weer
ophalen.
• Unit 3-4-5: Komen zelf via het hek aan de zuidkant (bij kamer juf Margriet) en gaan
zelfstandig naar eigen lokaal via de nooddeur bij lokaal A, waar zij direct de trap op
kunnen.
• Unit 6-7-8: Komen door het grote hek aan de noordkant (Dr. De Boerstraat) of het
fietshek en gaan zelf naar binnen via de hoofdingang (bij de keuken).
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•

Bij het uitgaan van de school komen de kinderen naar buiten via het hek waardoor ze
ook naar binnen kwamen.

Even voorstellen: stagiaires in de school
Wij zijn blij dat we ook dit schooljaar weer stagiaires in de school hebben. Zij willen zich
graag even aan u voorstellen:
Mijn naam is Muhammed en ik begin dit jaar met het derde jaar van de opleiding tot
Onderwijsassistent. Op de maandag en dinsdag ga ik stage lopen in de groepen 4/5. Ik hoop
dat we er samen een leuk en leerzaam jaar van gaan maken.
Mijn naam is Roos Dorreboom en ik ben de nieuwe stagiaire van unit 6/7/8. Ik ben 17 jaar
oud en volg de opleiding tot Onderwijsassistent op het Regio College in Zaandam. Ik heb
ontzettend veel zin om dit schooljaar stage te mogen lopen op De Korenaar en ik hoop u snel
te mogen ontmoeten.
Richtlijnen verkeer rondom de school
Ook in het nieuwe schooljaar is het van belang dat de schoolomgeving veilig blijft en
iedereen met gepaste afstand van elkaar de school kan bereiken en verlaten.
Hoe minder auto’s er zijn rondom school, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen
lopen en fietsen.
We willen u vragen zich zoveel als mogelijk aan onderstaande richtlijnen te houden:
1. Kan uw kind zelfstandig naar school? Laat hem of haar dan alleen gaan.
2. Kan dat niet dan worden de leerlingen door maximaal één volwassene gebracht en
gehaald:
a. Kom dan zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school toe.
b. Komt u met de auto, parkeer dan verder weg en loop het laatste stuk.
3. Houd de weg rondom school (het gebied binnen de 2 bruggetjes) vrij van autoverkeer
(alleen bestemmingsverkeer: bewoners Zonnedauw).
4. Unit 1 t/m 5: Neem voor het hek waar uw kind naar binnen gaat afscheid van uw kind,
waarbij u 1,5 meter afstand houdt van andere volwassenen.
Unit 6 t/m 8: Neem voor het bruggetje afscheid van uw kind. Het laatste stuk loopt of
fietst uw kind zelf naar school. Benadruk dat uw kind rustig fietst en goed uitkijkt voor de
voetgangers op de weg.
5. Houd zoveel mogelijk rechts aan.
6. En bij alles geldt: Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Alles in het belang van de veiligheid van de kinderen. We rekenen op uw medewerking en
uw begrip.
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