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           #deKorenaarCBS 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 7  2022-2023 
 

Agenda  
 

13 t/m 24-02  10 minutengesprekken groep 3 t/m 7 
13 t/m 24-02  Adviesgesprekken groep 8 
13 en 15-02  Screening logopedie GGD 
21-02-2023  18.30 uur: muziekpresentatie groep 6 en 7  
23-02-2023  Rapport mee 
24-02-2023  Studiedag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie; kinderen zijn vrij 
27-02 t/m 03-03 Voorjaarsvakantie 
06-03-2023  Vervolgcontacten logopedie GGD 
07-03-2023  Ogen- en orenscreening groep 1 en 2 
06-03 t/m 13-04 Projectweken 
10-03-2023  Nieuwsbrief 8 
21-03-2023  Presentatie Muziek en Meer 18.30 – 19.00 uur. 
  
  

 Van Harte Gefeliciteerd! 

     

februari  maart 

12-02       Milou 18-02       Helena 01-03       Thian 

14-02       Jill 20-02       Eva 01-03       Kate 

15-02       Anastacia 22-02       Rinske 02-03       Jathan 

15-02       Paris 26-02       Sofia 07-03       Megan 

17-02       Kevin 28-02       Kai 10-03       Elenor 

17-02       Mark 29-02       Selena  

   
                                                   

                                                       
 

 
 
 
 
 

 

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 
 
Beste ouders, verzorgers,  
 
In deze nieuwsbrief stelt Virginija, de nieuwe directeur, zich voor. Zij zal na de voorjaarsvakantie 
starten op de Korenaar. Dat betekent dat voor mij het einde van mijn periode in Oostzaan in zicht 
komt. Ik zal tot eind maart nog twee dagen per week op de Korenaar zijn zodat er een goede 
overdracht naar Virginija zal plaats vinden. Jammer om weg te gaan van deze fijne school, maar heel 
fijn dat er een goede directeur is gevonden!  
 
 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Virginija Gudaite en na de voorjaarsvakantie zal ik op de Korenaar starten in mijn 
functie als directeur. Ik stel mij graag aan u voor:  
  
Ik ben Virginija en samen met mijn partner en drie bonuszonen woon ik in Egmond-Binnen. Mijn 
dochter is inmiddels volwassen en woont in Rotterdam.  
In mijn vrije tijd wandel ik graag in de duinen, klus ik in huis en besteed ik veel tijd aan tuinieren. 
Sinds een paar jaar heb ik een labrador Zoë, drie konijnen, een kat en zwemmen er veel vissen in de 
vijver in de tuin. Behoorlijk wat om voor te zorgen.   
 
Oorspronkelijk kom ik uit Litouwen. In Nederland heb ik een 
verkorte PABO opleiding gevolgd en zodoende kwam ik op een 
basisschool in Rotterdam terecht. Na een aantal jaar voor de 
klas te hebben gestaan, werd ik gevraagd om deel te nemen aan 
een managementteam. Achteraf gezien was dat de start 
van mijn carrière als leidinggevende in het onderwijs.  
Men zegt dat je nooit oud genoeg bent om te leren. En dat 
klopt. Na het behalen van mijn PABO diploma heb ik de 
opleiding Pedagogiek gedaan, een paar jaar later een 
Premaster Onderwijswetenschappen en vervolgens een Master 
Onderwijswetenschappen. Mijn opgedane kennis en expertise 
wil ik graag delen, want leren doe je met elkaar en van elkaar!  
  
Tot juni 2022 heb ik in Alkmaar bij stichting SaKS gewerkt in de 
functie als meerscholen directeur, en daarvoor in Rotterdam. 
Een paar maanden geleden heb ik een uitstapje gemaakt naar het sociaal-domein, in de functie als 
beleidsadviseur. Ik merkte in deze functie al erg snel dat ik het onderwijs heel erg miste. Ik miste het 
doorontwikkelen van onderwijsvernieuwingen, zoals het unit-onderwijs, het groepsdoorbroken 
werken en het versterken van de autonomie van kinderen, iets waar ik al veel ervaring mee heb en 
mijn hart naar uitgaat. Dit waren voor mij redenen om weer terug te keren naar het onderwijs.   
Ik geloof in de kracht van samen doen en samen leren. Het levert meer op dan alles alleen doen. Ik 
hoop dat ik met mijn opgedane kennis en ervaring een steentje kan bijdrage aan de ontwikkeling van 
uw kind(eren) op de Korenaar.  
  
Voor nu wens ik u en uw kinderen alvast een hele fijne voorjaarsvakantie toe en kijk ik er naar uit om 
u te mogen ontmoeten!  
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GGD logopediescreening 
 
Logopediste Rita Jansen van GGD Zaanstreek-Waterland komt binnenkort langs voor de 
jaarlijkse screening en controles. 
De screenings zijn op: maandag 13 en op woensdag 15 februari. 
Ouders zijn niet bij de screening. De screening vindt plaats op school. 
De eventuele vervolgcontacten met ouders zijn op: maandag 6 maart. 
  
In elk geval zijn de kinderen geboren juni-december 2017 aan de beurt voor de logopedie 
screening. Andere kinderen krijgen eventueel een controle. 
Ouders hebben een e-mail of brief ontvangen met de vraag de vragenlijst digitaal in te vullen 
via www.mijnkinddossier.nl. Als het digitaal invullen niet lukt, kunnen ouders de vragenlijst 
ook op papier invullen. Ouders kunnen deze vragenlijst aanvragen 
via logopedie@ggdzw.nl en vóór de screening naar de GGD sturen of bij de leerkracht 
inleveren. 
  
Algemene informatie over het spraak-taal onderzoek 
Wat doet de logopedist bij dit onderzoek? 
De logopedist haalt de kinderen één voor één uit de groep. 
In een rustige ruimte krijgt het kind korte opdrachten. Uw kind mag bijvoorbeeld plaatjes 
aanwijzen en opnoemen, zinnen aanvullen en woorden nazeggen. 
Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten. 
  
De logopedist let op: 
-de uitspraak 
-het begrijpen van taal 
-de manier waarop uw kind zinnen maakt 
-het stemgebruik 
-de mondgewoonten (duimen, speenzuigen of open mond) 
  
Hoe krijgt u als ouder de uitslag van het onderzoek? 
De resultaten van het onderzoek kan u vinden in Mijn Kinddossier bij het kopje ‘advies’. U 
ontvangt hiervan een e-mail of brief. 
  
Wat gebeurt er na het onderzoek? 
Als de logopedist de resultaten met u wil bespreken, krijgt u een uitnodiging voor een 
gesprek/onderzoek op school. 
De logopedist bespreekt de resultaten van het onderzoek ook met de leerkracht. 
  
  
 
 
 
 
  

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:logopedie@ggdzw.nl
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Sportjaar 
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Presentatie muziek op de Korenaar 
  
De afgelopen weken is er op dinsdagmiddag in groep 6 en 7 hard gewerkt: meester Bart 
heeft met  de kinderen MUZIEK in de klas gemaakt. Ook hebben ze in groep 7 het rappen 
uitgeprobeerd ! 
Als afsluiting van deze periode gaan de kinderen samen met meester Bart en  een heus 
orkest van Crescendo Oostzaan OPTREDEN in de Korenaar: 
  

DINSDAG 21 FEBRUARI OM 18.30 UUR 
  
Na afloop kunnen de ouders zelf ook nog een instrument van Crescendo Oostzaan 
uitproberen. 
Komen jullie luisteren?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Brede school activiteiten 
  
Het is alweer bijna vakantie en voor de thuisblijvers staan er weer leuke activiteiten klaar. 
Vanaf week 11 start er ook weer een volgend blok naschoolse activiteiten, die staan vanaf 
week 8 klaar op de site. 
Op de website van de brede school kun je altijd zien welke activiteiten er zijn, 
via https://bredeschooloostzaan.nl/activiteiten/. 
Als je ons volgt via Instagram en facebook ben je helemaal up to date. 
En als je een leuk idee hebt voor een naschoolse activiteit laat het ons weten. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
  
Mieke Koopman 
Coordinator Oostzaan 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 
06-4627 2772 

 
  

 

https://bredeschooloostzaan.nl/activiteiten/
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