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Agenda
08-03 t/m 15-04
02-04 t/m 05-04
06-04-2021
07-04-2021
19 t/m 22-04
20-04-2021
21-04-2021
23-04-2021
26-04 t/m 07-05
12-05-2021
13 en 14-05
19-05-2021
24-05-2021
25-05-2021

Project in alle units
Paasweekend
Unit 1/2 excursie Clara de Kip
Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur
Centrale Eindtoets groep 8
Timmeren en zagen les unit 1/2
Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur
Nieuwsbrief 10
Meivakantie
Praktisch verkeersexamen groep 8 (?)
Hemelvaartsweekend
Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur
Tweede Pinksterdag
Studiedag; de kinderen zijn vrij

Van Harte Gefeliciteerd!
april
04-04
04-04
04-04
04-04
05-04
05-04
06-04
09-04

Fiene
Isabella
Mike
Megan
Jana
Anna
Abiageal
Yindee

09-04
10-04
10-04
12-04
14-04
14-04
16-04
17-04

Liss
Dion
Milena
Lizzy
Kai
Romée
Nirwan
Finn

18-04
19-04
20-04
20-04
23-04
23-04

We vieren verjaardagen klein in de klas.
Trakteren mag, maar wel voorverpakt.
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Alyssa
Roan
Damian
Thijmen
Feline
Ruby

Van de directie
De lente is begonnen en dat is
in onze school goed te
merken! De ouderraad heeft
de aula versierd in Paas- en
lente sfeer. Het ziet er heel
gezellig uit. Het is zo
ontzettend jammer dat
ouders niet in de school
mogen om hier samen met
ons van te genieten
.
Vandaag is Pasen gevierd in
alle groepen. De ouderraad
heeft een heerlijk Paasontbijt
verzorgd
en in alle
groepen is aandacht gegeven aan het Paasverhaal.
Er wordt in alle units gewerkt aan het jaarlijkse project. In unit 1-2 gaat het project over
‘lente op de boerderij’. In unit 3-4 gaat het project over ‘ruilhandel en rekenen met geld’. In
unit 5-6 gaat het project over kunst en worden verschillende technieken aangeboden. In unit
7-8 gaan ze aan de slag met duurzaamheid en zijn teams gevormd die zich bezig houden met
clean, green en re-use. We merken dat dit weer veel energie geeft. Kunstwerken verschijnen
bij de lokalen, er wordt gefilmd, gespeeld, gemeten, gerekend, gediscussieerd en vooral met
plezier geleerd! Er wordt nagedacht over manieren om u mee te nemen bij deze mooie
resultaten omdat de jaarlijkse projectafsluiting natuurlijk niet mogelijk is.
Verder hebben we de afgelopen weken de Midden toetsen van Cito afgenomen in de
groepen 3 t/m 8. Die toetsen nemen we normaal in januari/februari af en de resultaten
geven ons een beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Door alle corona perikelen weten
we dat we dit jaar de resultaten anders moeten duiden. De toetsen geven ons informatie
over de stand van zaken op onze school en de ontwikkeling van de kinderen. Morgen, vrijdag
2 april, hebben wij een studiedag. We zullen de resultaten analyseren en samen plannen
maken voor ons onderwijsaanbod voor de komende periode.
We zullen de Cito-resultaten voor de meivakantie ook met de ouders delen. Daarbij zullen
we een algemene, schriftelijke toelichting geven. Als wij daartoe aanleiding zien dan zullen
wij het initiatief nemen om u in gesprek te gaan over uw kind en uiteraard kunt u het ook
zelf aangeven als u nog vragen heeft.
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De overheid heeft aangekondigd de komende jaren fors te gaan investeren om eventuele
achterstanden weg te werken. Belangrijk is dat we eerst goed in beeld krijgen of er sprake is
van leervertraging. Daarna kunnen we plannen maken om dit op te lossen. In de meeste
gevallen zal dat neerkomen op verder gaan waar de kinderen zijn gebleven en tijd nemen
om het programma aan te bieden. Als er extra middelen komen zullen we als team, in
overleg met het Agora bestuur en de MR, plannen maken voor de besteding.
De planning voor volgend schooljaar is ook alweer begonnen. We inventariseren de wensen
van het personeel, maken de nieuwe schooljaar begroting en de nieuwe roosters. In deze
nieuwsbrief ontvangt u het vakantierooster voor komend schooljaar. Dit vakantierooster is
afgestemd met de MR.
De afgelopen weken waren weer een flinke uitdaging voor onze organisatie. Helaas waren
we genoodzaakt om groep 7, groep 8a en groep 8b allemaal een dag thuis te laten werken.
We hadden te maken met een aantal zieken achter elkaar. Gelukkig een gewone griep, maar
toch erg vervelend. Zonder extra zieken kunnen we alle groepen net aan bezetten en nieuwe
ziekmeldingen zorgen dan voor kunst- en vliegwerk met af en toe een dag een groep thuis.
Wij zijn erg blij met het begrip van de ouders hierbij!
Fijn om te melden is dat we in unit 5/6 een nieuwe collega hebben; Herman Hebbes komt als
zij-instromer het team in unit 5/6 versterken op maandag en dinsdag. Verderop in deze
nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.
Verder is pabo-stagiaire Wietske Kloosterman zo ver gevorderd met haar opleiding dat zij
onder supervisie mag invallen. Naast haar stage in unit 3/4 valt ze nu 2 dagen per week in,
voorlopig in unit 5/6 en in unit 7/8.
Echt fijn om in deze tijden van krapte toch 2 nieuwe collega’s te verwelkomen!
Zieke collega’s
Helaas hebben wij ook te maken met langdurig zieke collega’s.
Onze collega Shanna Pettinga worstelt al een jaar met haar gezondheid. Voor haar herstel is
het echt nodig dat zij een stapje terug doet. Daarom zal zij voorlopig een halve week
aanwezig zijn. Onze collega Shirley Nooij staat voor groep 7 wanneer Shanna er niet is.
Ook Aline Prins werkt hard aan haar herstel. Binnenkort zal zij weer af en toe in de school
aanwezig zijn om haar werkuren weer op te bouwen. Wij hopen natuurlijk dat dit
voorspoedig gaat, maar weten ook dat we geduld moeten hebben. Tot Aline terug is zal
Daisy Dorreboom in groep 5/6 J blijven.
Onze ICT en ARBO- collega Kees Peter Broek heeft een aantal dagen in het ziekenhuis
gelegen. Hij is gelukkig weer thuis maar moet voorlopig heel rustig aan doen.
Wij wensen onze collega’s heel veel geduld, sterkte en beterschap!
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Vakantierooster 2021-2022

Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag

Datum
Woensdag 22-09-2021
18-10-2021 t/m 22-10-2021
Maandag 25-10-2021

Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag

Maandag 22-11-2021
Vrijdag 24-12-2021
27-12-2021 t/m 07-01-2022
Vrijdag 18-02-2022

Voorjaarsvakantie
Studiedag

21-02-2022 t/m 25-02-2022
Donderdag 14-04-2022

Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag

15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 en 27-05-2022
Maandag 06-06-2022
Dinsdag 07-06-2022

Studiemiddag

Vrijdagmiddag 15-07-2022

Zomervakantie

18-07-2022 t/m 26-08-2022

Opmerking:

Aansluitend aan de
herfstvakantie

Voorafgaand aan de
voorjaarsvakantie
Voorafgaand aan
Paasweekend

Tweede Pinksterdag
Aansluitend aan
Pinksterweekend
Voorafgaand aan de
zomervakantie
Alleen de middag

Online onderwijs
Kinderen van de groepen 3 t/m 8 die niet op school zijn kunnen indien nodig online de
instructies volgen. Ook wanneer er sprake is van quarantaine zullen de lessen ook weer
online gegeven worden. Indien dit aan de orde is, dan zult u door de unit van uw kind
hierover verder worden geïnformeerd. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van voldoende personeel.
Als uw kind niet op school kan zijn, maar wel schoolwerk kan doen, neem dan even contact
op met de leerkracht om dit verder af te stemmen. Als u dat op tijd weet, dan kan
afstemmen het beste via de mail. Als u in de ochtend pas weet dat uw kind niet op school
kan zijn, maar wel online mee kan doen, dan kunt u het beste even bellen met school.
Als leerkrachten met de groep bezig zijn zullen ze uw mail namelijk pas later lezen.
Bij het aanbieden van online onderwijs doen wij wat mogelijk is maar het schakelen tussen
op school en online is ook voor ons een hele uitdaging.
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Ouderbijdrage
Binnenkort wordt er weer een incasso van de ouderbijdrage gedaan.
Daarbij hoort wel even een toelichting.
Vanwege de corona crisis zijn we vorig schooljaar niet op schoolreisje of kamp geweest. In
oktober hebben we daarom geen automatische incasso gedaan (indien ouders vorig jaar
betaald hebben), om dit al betaalde bedrag te verrekenen.
De tweede termijn van de ouderbijdrage zal wel worden geïncasseerd in april. De Ouderraad
heeft immers met Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen wel activiteiten georganiseerd
en ook de Koningsspelen en andere activiteiten komen er weer aan.
Het bedrag van vorig jaar voor het schoolreisje/kamp blijft gereserveerd staan voor het eerst
volgende schoolreisje of kamp. Wanneer dat is weten we nog niet, maar laten we hopen dat
dat snel weer mogelijk is.
Normaal incasseren we de volgende bedragen (in 2 termijnen):
Leerlingen startend na de kerstvakantie:
€ 45,Unit 1 t/m 5:
€ 55,Unit 6 (inclusief schooltuinen)
€ 75,Unit 7 en 8 (inclusief kamp)
€ 90,Echter, we verrekenen het bedrag voor de schoolreis groep 1 t/m 6 (€ 30) en het
schoolkamp groep 7 (€65,-) van vorig schooljaar.
Dat betekent het volgende voor dit schooljaar:
Groep in 2020-2021

Leerlingen gestart
na de kerstvakantie
Groep 1 t/m 5

Ouders die in 2019-2020 wel het
hele bedrag hebben betaald:
Totaal bedrag Incasso bedragen
Nvt
Nvt

Ouders die in 2019-2020 niet hebben
betaald:
Totaal bedrag
Incasso bedragen
€ 45,April: 45

25,-

€ 55,-

Groep 6

45,-

Groep 7

60,-

Groep 8

25,-

Oktober: 0
April: 25
Oktober: 7,50
April: 37,50
Oktober: 15
April: 45
Oktober: 0
April: 25

€ 75,€ 90,€ 90,-

Oktober 27,50
April: 27,50
Oktober: 37,50
April: 37,50
Oktober: 45
April: 45
Oktober: 45
April: 45

Volgend schooljaar bekijken we opnieuw wat de situatie is m.b.t. schoolreis en schoolkamp
en zullen we eventueel teveel betaalde bedragen weer verrekenen.
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Kan mijn kind wel naar school? (herhaling)
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie
hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of
benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
Wat doen we bij een besmetting met COVID-19? (herhaling)
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de
GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine.
Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.
Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat (zij
zijn immers een nauw contact). Op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon
kunnen de kinderen en het onderwijspersoneel zich laten testen in GGD-teststraat of nog 5
dagen langer in quarantaine. Testen hoeft dus niet, dat blijft altijd een beslissing van ouders
of het personeelslid. Tijdens de quarantaine tijd zullen wij, indien mogelijk, het onderwijs
online voortzetten. Wanneer uw kind of een ander gezinslid positief getest is, willen wij dit
als school z.s.m. weten. Het is dus van belang dat u de leerkracht/school inlicht! Er wordt
dan contact met u opgenomen. Bij vragen en twijfels kunt u altijd contact opnemen met de
GGD.
Kleding in de klas (herhaling)
Wij ventileren extra vaak in de school en er staan in elk lokaal ramen open. Daardoor is het
soms best fris in de klas en in de school Wilt u uw kind daarom warm aankleden en een extra
vest of sjaal meegeven?
Verkeer
Opnieuw een verzoek aan alle verkeersdeelnemers rond de school om vooral rustig te rijden
en alleen te parkeren op de toegestane plekken! Wij ontvangen regelmatig klachten en
signalen van bezorgde ouders en buurtgenoten. Laten we samen zorgen voor een veilige
schoolomgeving!
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Even voorstellen
Beste ouders,
Wat fijn om meester te zijn op de Korenaar. Sinds vorig jaar ben ik begonnen als zijinstromer bij Stichting Agora. Dat betekent dat ik naast het lesgeven ook hard aan het werk
ben op de iPabo in Amsterdam. Gelukkig gaat het allemaal heel goed en dat is zeker ook te
danken aan de leuke klas van meester Rob. Op de maandag en dinsdag sta ik voor groep 5/6
i. Hiervoor heb ik gewerkt in de begeleiding voor mensen met een beperking en in de opvang
voor dak- en thuislozen. Ik heb ook ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de VU.
Daarnaast vind ik het leuk om gitaar te spelen en om Japans te leren. Dit laatste heeft ook te
maken met mijn passie voor aikido. Voel je altijd vrij om contact op te nemen.
Herman Hebbes
Inloopspreekuur Jeugdteam op woensdagochtend van 8.30-9.30 uur;
telefonisch of via Teams!
Vanaf nu is het ook mogelijk om via Teams met Daniëlle of Marieke in contact te komen, op
woensdag 8.30-9.30 uur via: https://teams.microsoft.com/l/me...d4bcf085c%22%7d
(u wordt dan toegelaten door Daniëlle of Marieke, er zullen vanzelfsprekend geen andere
ouders bij het gesprek zijn).
Ook blijven zij natuurlijk telefonisch bereikbaar:
Marieke ter Brake: 06-25023408
Danielle Hartendorp: 06-44155446
Het dringende verzoek om deze nummers alleen te gebruiken t.b.v. het telefonisch
inloopspreekuur.
7 april: Marieke
21 april: Daniëlle
19 mei: Daniëlle
2 juni: Marieke
16 juni: Daniëlle
30 juni: Marieke
Mocht u hierover vragen hebben, of vindt u het prettig vinden om contact te hebben, maar
lukt het niet om Daniëlle of Marieke te bereiken? Laat dit dan even weten aan de leerkracht
van uw kind of aan de interne begeleiding, dan kunnen zij u verder helpen.
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Gym in de buitenlucht
De afgelopen periode hebben we tijdens de gymlessen allerlei buitenactiviteiten gedaan.
We zijn begonnen met een hele mooie schaatsdag bij IJsclub centrum Oostzaan. Wat was
dat een feest.
Via de Brede school in Oostzaan hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 bootcamp lessen in
combinatie met een andere activiteit gedaan. Voor de groepen 3 t/m 6 was dit trefbal en
voor groep 8 handboogschieten.
Groep 7 is op vrijdag 5-3 als eerste klas van start gegaan met ons tennisproject in
samenwerking met T.C. 't Twiske en de Brede School Oostzaan. Alle kinderen van groep 5
t/m 8 hebben in de maand maart een tennisles gevolgd van tennistrainer Hugo Falcon.
We hopen de komende periode nog leuke gymlessen buiten te kunnen geven.
Bericht van SOS-kinderdorpen:
Al sinds lange tijd sponsoren we kinderen via de stichting SOS-Kinderdorpen.
Momenteel hebben we nog 1 kind dat we helpen met het geld dat we ophalen in de
klassen. Dat is Manish uit India (wij sponsoren hem al sinds 2013).
Manish is 20 jaar en woont in Delhi en leeft daar in een gezin met
meerdere SOS-kinderen. Hij heeft het er erg naar zijn zin.
In verband met de corona-pandemie zitten de mensen in India ook
in een lockdown. Manish en zijn klasgenoten krijgen – net als wij –
onderwijs op afstand. Dat gaat vooral via whatsapp op de telefoon
van de SOS-moeder. De leerkrachten van de school zorgen dagelijks
voor opdrachten en spelletjes, die de kinderen thuis – samen met
de andere kinderen – kunnen maken en doen. Manish vindt het leuk
om zijn jongere huisgenoten te helpen met hun huiswerk. Het
leukste vindt hij het om samen met ze allerlei bijzondere gerechten
te koken. Dat is voor de jongere kinderen behalve lekker ook heel leerzaam.
SOS-kinderdorpen in India zorgt tevens voor de mensen die wegens de pandemie geen
inkomen meer hebben. Ze regelen dat die mensen in elk geval de basisbehoeften ontvangen
zoals eten en medische artikelen. En helpen hen met raad en daad. Ook dat wordt bekostigd
uit het geld wat wij als sponsoren doneren.
Hier op de Korenaar staat in alle lokalen een spaarpotje waar we met de kinderen het
spaargeld in kunnen verzamelen. Door de pandemie is de routine om geld op te halen een
beetje verwaterd, maar we kunnen Manish en zijn huisgenoten nog steeds helpen.
Misschien wilt u die routine weer oppakken en uw kind op een vast dag geld meegeven
voor SOS-kinderdorpen?
Namens Manish en zijn huisgenoten vast hartelijk dank!
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Paasviering
Helaas konden wij dit jaar, vanwege corona, het Paasfeest niet op de normale manier vieren.
Ondanks dat, hebben wij op donderdag 1 april een luxe, goed verzorgd en vooral gezellig
paasontbijt gehad! Met grote dank aan de ouderraad voor het verzorgen en verpakken van
de lunchpakketjes en de Albert Hein voor het sponseren van dit ontbijt! Binnen iedere klas
heeft het Paasverhaal centraal gestaan.

Het team van de Korenaar wenst u fijne
Paasdagen!
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