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NIEUWSBRIEF     NR. 2  2019-2020 

Agenda           
 
02-10 t/m 13-10          Kinderboekenweek 
08-10-2019  Nieuwe ouderochtend 
14-10-2019  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
16-10-2019   Open dag: van 9-12 uur voor nieuwe ouders 
21-10 t/m 25-10 Herfstvakantie   
28-10-2019  Studiedag aansluitend aan de herfstvakantie 
29-10-2019  Huismuis gaat op reis, unit 1/2  
30-10-2019 Fietsverlichtingscontrole door de verkeersouders;  groep 5 t/m 8 op de 

fiets komen! 
04-11-2019  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
05-11-2019  Dance, dance, dance  unit 3/4 in het speellokaal 
08-11-2019  Nieuwsbrief nr. 3 
11-11-2019  Sint-Maarten 
11-11-2019  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
oktober   

06-10       Jaylen 16-10       Tobias 30-10       Boris 
07-10       Rahum 20-10       Hessel 31-10       Lana 
07-10       Esmee 24-10       Farhat november 
07-10       Tygo 25-10       Ginny 02-11       Evy  
08-10       Hannah 26-10       Julia 03-11       Sophia 
11-10       Julia 26-10       Noé 04-11       Joy 
11-10       Sam 30-10       Zoë 05-11       Jouri 
   

 

 

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  

 
Zieke collega’s 

Nita Dompeling is na haar operatie weer aan het re-integreren en zij zal snel weer helemaal 

hersteld zijn. Het herstel van Hennie van Zaane, die in de zomervakantie een ongeluk heeft 

gehad, kost veel geduld en tijd. Zij zal voorlopig nog niet aan het werk kunnen. De 

vervanging van Hennie zal niet wijzigen, Renate Kooi en Wim de Vente zullen dat voorlopig 

blijven doen.  

 

Van DigiDUIF naar Parro 

Binnenkort zal onze communicatie anders geregeld worden. Wij gebruiken nu DigiDUIF om 

te mailen, voor het inschrijven voor gesprekken en om het rapport te delen. DigiDUIF zal 

worden vervangen door Parro, een ander systeem waarbij naast deze mogelijkheden ook 

andere functies beschikbaar zullen komen. De komende weken zullen wij hierover 

instructies ontvangen zodat de overgang zo soepel mogelijk zal verlopen. 

U zult voor de herfstvakantie een met een persoonlijke inlog voor het nieuwe systeem 

ontvangen. Na de herfstvakantie gaan we over en snel daarna vervallen de licenties voor 

DigiDUIF.  Op een later moment dit schooljaar zullen we ook de beschikking krijgen over een 

ouderportaal waarmee ook informatie uitgewisseld kan worden. 

 

Hygiëne 

De MR heeft eind vorig schooljaar een advies uitgebracht aan de directie met betrekking tot 

de sanitaire hygiëne in de school. Het advies betreft een aantal facetten te weten; materiaal, 

opvoeding op school en thuis en schoonmaak. Naar aanleiding van het advies zijn een aantal 

zaken al aangepakt. Er zijn nieuwe wc-brillen geplaatst en de sloten op de wc’s zijn 

aangepast. Daarnaast zijn er gesprekken met huisvesting van Agora over de vloeren in 

sommige toiletten en over de kwaliteit van de schoonmaak. Aan het opvoedingsaspect (hoe 

zorgen we er samen voor dat alles netjes en schoon blijft) wordt in de units aandacht 

besteed. Wij willen u vragen om hier ook thuis aandacht aan te besteden. Als we op alle 

fronten werken aan schonere toiletten gedurende de dag dan zullen we zeker resultaat 

boeken! 

 

Kindergemeenteraad Oostzaan 

Op Prinsjesdag had onze school bezoek van de burgemeester, wethouder en andere 

medewerkers van de gemeente. Het was de aftrap van de Kindergemeenteraad Oostzaan. 

De gemeente heeft een lesboekje verzorgd over politiek en het besturen van een gemeente. 

Deze lessen worden gegeven en vervolgens worden er op alle scholen verkiezingen 

gehouden. Van elke school worden 2 leerlingen (van groep 7) afgevaardigd voor de 

Kindergemeenteraad. Deze Kindergemeenteraad gaat onder begeleiding een aantal 
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woensdagmiddagen vergaderen. Elke school mag met een plan komen om een project in 

Oostzaan te realiseren. Een van de plannen zal op democratische wijze worden gekozen om 

daadwerkelijk te worden uitgevoerd. Een interessant en super leerzaam project! Wij zijn 

benieuwd naar de ervaringen van de kinderen!  

Nieuws uit unit 1/2 

Beste ouders/verzorgers,  

We zijn in unit 1/2 druk bezig met allerlei activiteiten die in het teken staan van de herfst. 

We praten veel over wat er gebeurt in de natuur in de herfst en het weer. In alle groepen 

hebben we appelmoes gekookt en geproefd. Buiten vinden wij steeds meer dingen die een 

plekje kunnen krijgen op onze herfsttafels. 

 

Op dinsdag loopt Annelies Boots stage in de unit en start deze dag in D. Annelies volgt de 

opleiding tot onderwijsassistent.  

Op maandag en donderdag werken we met vier leerkrachten in onze unit. We hebben 

ervoor gekozen om deze vierde leerkracht in te zetten voor een extra aanbod aan alle 

leerlingen van groep 2. Dit betekent dat de leerlingen uit groep 2 op maandag of donderdag 

spelen/werken bij juf Kelly of bij juf Carolien in lokaal A. Het betekent dat de groepen in B, C 

en D op maandag en donderdag kleiner zijn zodat iedere leerling uit groep 1-2 profiteert van 

de “extra handen” die wij op deze dagen hebben in de unit.  

  

Deze week is de Kinderboekenweek begonnen. We kijken uit naar het voorlezen met 

ouders. Dank vast voor uw enthousiasme om te komen voorlezen!  

  

Groeten,  de leerkrachten van unit 1/2  

  

Spaart u voor ons mee? 
De Bruna heeft een leuke actie voor de schoolbieb in de Kinderboekenweek.  

Als ouders boeken kopen bij Bruna en de bon daarna bij ons inleveren, dan kunnen wij voor 

20% van dat bedrag boeken voor de schoolbieb aanschaffen.  
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Van de verkeersouders 
Annemarieke de Kleijn – Vanwijk en Jeroen Verhoef 
 
Graag informeren we u over de activiteiten, die de afgelopen periode hebben 
plaatsgevonden en binnenkort zullen plaatsvinden. 
 
De scholen zijn weer begonnen  
Wist u dat er na de zomervakantie landelijk twee keer zoveel verkeersslachtoffers vallen dan 
in de rest van het jaar? De Korenaar heeft in lijn met de landelijke campagne van Veilig 
Verkeer Nederland meegedaan aan de actie “De scholen zijn weer begonnen”. Gedurende 
circa 2 weken hingen er twee grote spandoeken rondom school om het gemotoriseerd 
verkeer te attenderen op de start van het nieuwe schooljaar en rekening te houden met de 
schoolgaande kinderen. 
 

 
  
Contact gemeente Oostzaan 
De afgelopen jaren hadden we een vast aanspreekpunt bij de gemeente Oostzaan als het 
ging om de verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving. Zij heeft de gemeente dit jaar 
echter verlaten. Onlangs zijn de eerste contacten gelegd met de nieuwe beleidsadviseur. Op 
16 oktober hebben de verkeersouders overleg met wethouder Dral (portefeuille 
Leefomgeving en Mobiliteit) en de beleidsadviseur van de gemeente Oostzaan om kennis te 
maken en op hun verzoek over een veilige schoolomgeving te praten. 

 

 
Helpt u mee aan een verkeersveilige schoolomgeving?  
Een jaarlijks terugkerend bericht, maar voor de (groot)ouders van de kinderen in groep 1 
geheel nieuwe informatie en daarom belangrijk om te delen. Het parkeren van de auto 
rondom onze school veroorzaakt onoverzichtelijke en onveilige situaties voor de 
schoolgaande kinderen.  
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Herkent u dit bord?       Het bord betekent dat u een (woon)erf inrijdt. 
 

 
 
De belangrijkste regels, die gelden binnen een erf: 

- Stapvoets rijden (15 km/u). 
- Parkeren mag alleen op daarvoor aangegeven plaatsen. 

 
Het gebied rondom De Korenaar is ook een erf. Op onderstaande locaties is het dan ook  
wettelijk verboden om de auto te parkeren. In de parkeervakken is dit wel toegestaan. 

  
 
LET OP: De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Oostzaan 
controleert periodiek op foutparkeerders rondom onze school.  
 
Help mee aan een veilige situatie voor de kinderen en voorkom verder onnodige boetes: 

- Parkeer uw auto buiten het erf op de daarvoor bestemde locaties. 
- Breng uw kind(eren) lopend of op de fiets naar school. 
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Fietscontrole 30 oktober  
 
Op 30 oktober voeren we voor de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 een 
fietscontrole uit. 
Nu het snel donker wordt, is het van 
belang om de fietsverlichting weer eens 
na te kijken en in orde te maken. Van uw 
eigen fiets én van de fiets van uw 
kind(eren). Goede verlichting en reflectie 
op de fiets zijn van levensbelang. 
 
Want alleen wanneer andere 
verkeersdeelnemers jou kunnen zien in 
het verkeer, kunnen ze ook rekening met 
je houden. In onderstaande afbeelding 
hebben we voor u op een rij gezet welke 
verlichting en reflectie op een fiets 
verplicht zijn in het donker of bij slecht 

zicht overdag (zoals bij mist).  
 

 
 
Wat controleren wij? 
- Goed werkend voor- en achterlicht. 
- Reflecterende strips op de banden of reflectoren in de spaken. 
- Reflectoren in de trappers. 
- Rode achter-reflector. 
 
Bij een goedgekeurde fiets hoort een presentje. Dus zorg ervoor dat uw kind op de fiets naar 
school komt en de fiets in orde is.  



Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2019-2020  nr.2  04-10-2019   blz. 7 

 

 
 

 

     

 

Van de medezeggenschapsraad (MR) 
Op 3 september kwam de MR weer bijeen voor een reguliere vergadering. 
Hieronder een terugkoppeling van deze vergadering en andere bijeenkomsten waar de 
(G)MR ook aanwezig is geweest.  
 
Nieuw PMR lid 
Na het aftreden van Aline als PMR lid is er binnen de personeelsgeleding een geschikte 
opvolgster gevonden: Naomi Swiader. We heten haar van harte welkom. 
 
Ingekomen post  
De MR ontving een mail over het voedingsbeleid tijdens schoolreisjes. De MR heeft per mail 
een reactie gestuurd en vanuit school is het gesprek met de betreffende ouder aangegaan. 
We bespreken het eten- en drinken beleid op school en stimuleren gezond eten en drinken. 
Tijdens schoolreisjes zijn er ook altijd gezonde opties aanwezig. In de vorige nieuwsbrief is er 
daarnaast weer even aandacht geweest voor de gruitendag en traktaties. 
  
Van de directie 

• Speerpunten voor dit schooljaar 2019-2020 zijn het verbeteren van zicht op ontwikkeling 
en het didactisch handelen (op verschillende niveaus onderwijs aan alle kinderen 
bieden). 

• De schoolgids is van een flinke omvang. Dit komt omdat er naast juridische onderwerpen 
en verplichte onderwerpen vanuit de inspectie ook onderdelen uit de bovenschoolse 
Agora schoolgids zijn opgenomen. In verband met de duidelijkheid is daar bewust voor 
gekozen. De Korenaar schoolgids is daarmee een compleet document, waar alles in terug 
te vinden is. De schoolgids staat digitaal op de website, waarbij snel naar het gewenste 
onderwerp kan worden doorgeklikt. 

• Huisvesting: Het nieuwe hoofd huisvesting zal in de GMR inventariseren wat er nodig is 
aan de diverse schoolgebouwen. De lekkages zijn nog niet structureel opgelost, 
aangezien er in de zomervakantie weer lekkage is geweest. Dit heeft ertoe geleid dat de 
nieuw aangelegde vloer in de lichtstraat deels is losgelaten. De uitgevoerde inspectie 
wordt nader beschouwd. Verder zullen de dakgoten structureel worden geleegd.  

• Sanitaire hygiëne:  
- Opvoeding / gedrag: Shanna en Naomi zullen de komende periode samen met de 
leerlingen eenduidige regels opstellen ter verbetering van de hygiëne (toiletgebruik).  
- Materiaal: Diverse WC brillen zijn onlangs vervangen. Er wordt nog geïnformeerd of er 
financiële mogelijkheden zijn om iets aan de vloer ter plaatse van het toilet te doen. 

• Lichtstraat: Deze zomer is de vloer in de lichtstraat vervangen als oplossing voor de 
gladde tegels. 

 
Informatiemarkt 
Op 13 september stond de MR op de informatiemarkt. We hebben meerdere ouders 
gesproken en daarnaast waardevolle input gekregen. Tevens is er geïnventariseerd welke 
onderwerpen er spelen onder de ouders. Geclusterd naar hoofdthema’s zijn dat met name 
gebouw, schoolplein en schooltijden. Tijdens de volgende MR vergadering zullen we daar 
verder op in gaan. 
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Overige agendapunten 
Op 23 september zijn Ate en Shanna naar de MR basiscursus geweest. De cursus is als nuttig 
ervaren en de voor onze MR geconstateerde verbeterpunten zullen in de volgende 
vergadering worden besproken. 
 
Ook een idee om het schoolplein anders in te richten is besproken. Als eerste stap in deze 
verkenningsfase gaat Naomi het ontwerp met groep 8 oppakken. Als er een plan is, kan er 
mogelijk subsidie worden aangevraagd. 
 
De begroting van de OR is besproken. 
 
GMR 
Hennie is tijdelijk niet actief binnen de (G)MR door haar afwezigheid. We hebben haar een 
mooie bos bloemen gestuurd en wensen haar veel beterschap.  
Ate neemt de taken van Hennie waar voor de GMR aangelegenheden.  
 
Op 19 september kwam de GMR weer bijeen. Onderwerpen die aan de orde kwamen: 
- Presentatie hoofd huisvesting: Onder andere over de financiële stromen, die er zijn bij 

onderhoud en nieuwbouw. Bijzonder om te zien was dat alle scholen dezelfde 
problemen aandragen: hygiëne en klimaat.  

- In verband met de AVG wetgeving zal worden overgestapt van Digiduif naar Parro. 
- De vierdaagse schoolweek is nog bij geen enkele Agora school ingevoerd. Wel is het 

voorgekomen, dat klassen naar huis zijn gestuurd.  
- Het aantal zij-instromers heeft niet het gewenste aantal extra leraren opgeleverd. 

Oorzaken daarvoor zijn onder andere het niet doorstaan van de toets, salariëring of een 
ander verwachtingspatroon. 

 
De volgende MR vergadering staat gepland op 6 november. 
  
Mocht u vragen of suggesties hebben ten aanzien van bovenstaande onderwerpen of andere 
beleids-gerelateerde onderwerpen die op de Korenaar spelen, dan kunt u uw vraag uiteraard 
aan ons stellen via MR@korenaar.nl, of spreek een van ons aan. De MR bespreekt uw 
opmerkingen en vragen. Op www.korenaar.nl is meer informatie te vinden over de MR. 
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“Dutch Valley” festival op de Korenaar!  

Nederlandse artiesten zijn de inspiratie voor het elfde Korenjaarfeest 

 

Vrijdagavond 6 september, basisschool de Korenaar in Oostzaan is klaar voor het jaarlijkse 

Korenjaarfeest! Dit jaar zijn alle festiviteiten in het thema “Dutch Valley” gehesen en helpt 

het weer ons een beetje mee door typisch Hollands te zijn: regen. Maar niet getreurd, want 

het podium en de kraampjes binnen en de stevige tenten buiten zorgen ervoor dat er niets 

van wordt gemerkt. Het duo Ryan en Marije heeft deze keer de eer om de presentatie van 

het spektakel in handen te nemen. Zij stellen de jury van dit jaar aan het publiek voor: juf 

Sanne en juf Tessa, gehuld in prachtige kostuums. Aan hen de zware taak om alle geweldige 

acts te beoordelen. En lastig was het met zoveel uiteenlopende optredens, van dansen tot 

playbacken en van drummen tot ballet uit het Zwanenmeer. Tussen de optredens door was 

er tijd voor een hapje en een drankje, met onder andere keuze uit poffertjes, een heerlijk 

broodje kroket uit de muur of een broodje Hollandse haring.  

 
Na de optredens was het tijd voor de gebruikelijke disco met Eddy Walsh en DJ Jordy, waar 
vele Hollandse klassiekers en meezingers voorbijkwamen en haast niemand het kon laten 
om mee te zingen. Na intensief beraad was het tijd voor de prijsuitreiking. De derde prijs 
werd gewonnen door Nowemi en Jazz, die dansend en zingend een prachtige versie van de 
Nederlandse hit ‘Hoe het danst’ lieten horen. De tweede prijs werd gewonnen door de drie 
stoere jongens Wessel, Thomas en Niels. Naast dat menigeen werd verblind door hun grote 
gouden kettingen, wisten ze het ook nog voor elkaar te krijgen om de hele zaal op hun kop 
te zetten. En dan de eerste prijs, deze werd gewonnen door Lotte en Mia die eerst een a 
capella lied zongen en daarna nog met “Naar school –vakantie voorbij”  de jury wist te 
imponeren en met hun 
afwisselende optreden in 
prachtig matchende outfits de 
hele zaal met vrolijkheid vulden. 
Naast de mooie beker, mochten 
zij nog eens hun act doen en 
gingen ze naar huis met kaartjes 
voor This is Holland! Al met al 
een wederom geweldig 
georganiseerde avond, met 
speciale dank aan de Ouderraad 
voor het harde werken en alle 
kinderen en ouders voor hun 
gezelligheid.   
 

 

 


