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Agenda
13-09-2019
16-09 t/m 20-09
16-09-2019
23-09-2019
25-09-2019
27-09-2019
30-09-2019
02-10 t/m 13-10
04-10-2019
08-10-2019
21-10 t/m 25-10
28-10-2019

14.00-15.00 uur Startreceptie
Startgesprekken groepen 3, 5 en 7
Spreekuur Jeugdteam 8.30-9.30 uur IB-kamer
Dance Hypes unit 7/8 Muziekschool Fluxus 13.00 – 15.00 uur
Studiedag Leren aan de Zaan; de kinderen zijn vrij
Unit 3 t/m 8 Mad Science show in de aula
Spreekuur Jeugdteam 8.30-9.30 uur IB-kamer
Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 2
Nieuwe ouderochtend
Herfstvakantie
Studiedag aansluitend aan de herfstvakantie

Van Harte Gefeliciteerd!
september
07-09
Levy
09-09
Tim
11-09
Femma
11-09
Maino
15-09
Sifra
16-09
Nila
16-09
Tijmen
17-09
Teun

18-09
19-09
20-09
20-09
21-09
22-09
23-09
23-09

Liv
Julia
Anne
Megan
Roxy
Luca
Macey
Morgan

27-09
27-09
29-09
oktober
01-10
02-10
03-10
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Melle
Douwe
Hanne
Justin
Marieke
Fiene

Van de directie
Alweer twee weken geleden zijn we vol energie begonnen aan een nieuw schooljaar.
We zijn helaas niet met ons voltallige team gestart.
Onze collega van unit 3/4, Hennie van Zaane, heeft in de vakantie een fietsongeluk gehad.
Zij is op haar hoofd gevallen. Gelukkig gaat het inmiddels beter met haar, maar zij zal
voorlopig nog niet kunnen werken. Collega’s Renate Kooi en Wim de Vente hebben
voorlopig de lesgevende taken van Hennie overgenomen.
Nita Dompeling, die werkt in de ondersteuning, moest deze week een operatie ondergaan
en ook zij zal er voorlopig niet zijn.
Gelukkig hebben we versterking gekregen van een nieuwe collega, Bas Ammeraal. Hij is zo
goed als afgestudeerd en komt 2 dagen per week bij ons invallen. Hij zal vooral in unit 3/4 te
vinden zijn, waar hij ondersteunende en lesgevende taken zal oppakken.
In de vakantieperiode is er in de school hard gewerkt. Unit 3/4 heeft nieuw meubilair
gekregen en dat geeft de lokalen weer een frisse uitstraling. Volgend jaar is unit 1/2 aan de
beurt en dan heeft de hele school nieuw meubilair.
In de lokalen op de bovenverdieping is nieuwe buiten-zonwering aangebracht. Het effect
was meteen in de eerste warme schoolweek merkbaar!
De gestreepte tegelvloer in de hal was glad geworden en aan vervanging toe. In de vakantie
is er een nieuwe vloer gelegd. In dezelfde stijl, maar nu van marmoleum. Een aantal tegels
voor de lokalen van unit 1/2 moet nogmaals worden gelegd vanwege lekkage direct na het
plakken van de tegels. Dat wordt komende weken afgemaakt.
Vanaf vandaag is onze nieuwe website in de lucht. Neemt u eens een kijkje op
www.korenaar.nl. Een strakke vormgeving en alle informatie overzichtelijk bij elkaar.
Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt! Alle scholen van Agora krijgen een soortgelijke website
in dezelfde stijl, waarbij veel informatie centraal wordt gevuld. De school vult dit aan met de
school-specifieke informatie. Hierdoor is er meer eenduidigheid en wordt de scholen veel
werk uit handen genomen. De inhoud van de website zal statisch zijn en vooral inhoudelijk
en beleidsmatig van aard. Actuele informatie wordt gedeeld via de nieuwsbrief en via de
mail (DigiDUIF). Na de herfstvakantie zullen we van DigiDUIF overstappen naar Parro, een
ander mail-systeem, ook zal er een ouderportaal komen waar ouders informatie kunnen
vinden. Kortom, er gaat een heleboel veranderen waardoor de communicatie en informatie
voorziening weer helemaal up to date zullen zijn. Wij houden u op de hoogte van deze
ontwikkelingen!
Vandaag is het jaarlijkse Korenjaarfeest, georganiseerd door de ouderraad. De kinderen en
leerkrachten verheugen zich hier weer erg op. Het wordt weer groots aangepakt en belooft
een mooi feest te worden. Wij zijn erg benieuwd naar de talenten die wij op ons podium te
zien krijgen!
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Startreceptie
Op vrijdag 13 september organiseren wij een informatiemiddag in de vorm van een
startreceptie van 14.00- 15.00 uur. Op deze middag zullen de kinderen een rol spelen bij het
informeren van de ouders over de manier van werken en de bijzonderheden in de unit. De
ouders van groep 8 worden in oktober op een apart informatiemoment geïnformeerd over
het traject van de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.
Voor 13 september hebben we het als volgt georganiseerd: Heeft u meerdere kinderen op
onze school, begint u dan in de laagste groep. Wanneer u voldoende informatie heeft gehad
gaat u verder naar de volgende groep waarbij u uw kind meeneemt. We verwachten dat alle
kinderen van groep 1 t/m 4 uiterlijk om half drie zijn opgehaald bij de klas. In de aula zal een
mini-informatiemarkt zijn met algemene informatie over de school, het Jeugdteam en de
brede school. Er zullen hapjes en drankjes zijn en ruimte voor vragen en gesprekken.
Gymnastiek
Het gymnastiek rooster voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:

Maandag
Groep 7
08:30-10:15 uur
(sporthal)
Groep 7
10:15-12:00 uur
(sporthal)
Groep 8
13:00-14:45 uur
(sporthal)

Dinsdag
Groep 3 (de helft)
09.30- 10.30 uur
(speelzaal)
Groep 3 (de helft)
10.30- 11.30 uur
(speelzaal)
Groep 4 (de helft)
13.00- 14.00 uur
(Greep)

Donderdag
Groep 4 (de helft)
13.00- 14.00 uur
(Greep)
Groep 4 (de helft)
14.00- 15.00 uur
(Greep)
Groep 3: in de
middag: bewegingsles
buiten of in de
speelzaal

Vrijdag
Groep 5
8:30-10:15 uur
(sporthal)
Groep 5
10:15-12:00 uur
(sporthal)
Groep 6
13:00-14:30 uur
(sporthal)

Groep 4 (de helft)
14.00- 15.00 uur
(Greep)
De lessen op maandag, dinsdag en vrijdag worden gegeven door onze vakdocent
gymnastiek, Mirjam Flore. De lessen op donderdag worden door de leerkrachten van de unit
gegeven.
De units hebben via de mail de volgorde (en indeling) van de groepen en de afspraken
omtrent halen, brengen en fietsen met u gecommuniceerd.
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Schooltijden
Even een reminder met betrekking tot de afspraken over de schooltijden:
Voor schooltijd wordt er twee keer gebeld; 10 minuten voor aanvang van de lessen en
nogmaals bij 5 minuten voor aanvang van de lessen.
De kinderen van unit 3 t/m 8 mogen tien minuten voor aanvang van de lessen naar binnen
(na de overblijf: vijf minuten voor aanvang, als de schoolbel is gegaan), tenzij de leerkracht
met een kind andere afspraken heeft gemaakt. Ouders kunnen op het schoolplein of op de
gang afscheid nemen van hun kind zodat de kinderen rustig en zelfstandig kunnen starten
aan hun schooldag.
Unit 1-2 mag een kwartier voor aanvang van de lessen naar binnen. Wij verzoeken alle
ouders ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd zijn! Laatkomers verstoren de lessen!
Wanneer uw kind vaak te laat komt dan is de directie verplicht om dit aan de
leerplichtambtenaar te melden.
Gezond gedrag
Op de Korenaar stimuleren we gezond eten en gezond gedrag. Dit betekent dat we op
maandag, woensdag en vrijdag gruitdagen hebben. Dan nemen de kinderen als
tussendoortje groenten of fruit mee. Op dinsdag en donderdag mag er ook iets anders,
gezonds, worden meegenomen, een boterham of plak ontbijtkoek bijvoorbeeld.
Tijdens de overblijf verwachten we een gezonde lunch en zeker geen koek en snoep!
Traktaties zijn een feestje en onze regels daarover zijn minder strikt. Gezond is altijd goed en
als u kiest voor iets anders, dan graag met mate.
En… als u een traktatie voor de teamleden overweegt; dan wordt wat fruit voor onze teamfruitschaal ook zeer gewaardeerd!
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Inloopspreekuur
Jeugdteam op de Korenaar
Opgroeien en opvoeden gaat meestal vanzelf. Maar het kan
af en toe ook lastig zijn of je hebt vragen. Over de ontwikkeling of gedrag van je
kind(eren). Het is normaal als je vragen hebt of zorgen.
Het Jeugdteam Oostzaan Wormerland biedt ondersteuning als het gaat om een
gedrags- of emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of
ondersteuning bij de opvoeding, bij problemen rondom de omgang met kinderen
na en tijdens een echtscheiding, bij vragen over een pgb of bij meer ernstige
opvoedproblemen. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende
achtergrond: pedagogen, ambulant hulpverleners, psychologen en
jeugdpreventiemedewerkers. Ook zijn er medewerkers met kennis op gebied van
verstandelijke beperking, echtscheiding, psychiatrie en autisme.
www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl
Heeft u vragen, zorgen over uw kind(eren), de opvoeding; praat erover, en maak
gebruik van het spreekuur. Van 8.30 tot 9.30 uur in de IB-kamer (naast
ingang bovenbouw) met Daniëlle Hartendorp (GZ-psycholoog) en Marieke te
Brake (psycholoog).

Marieke te Brake
Maandag 2 september : Daniëlle
Maandag 16 september: Marieke
Maandag 30 september: Daniëlle
Maandag 14 oktober: Marieke

Danielle Hartendorp
Maandag 4 november: Daniëlle
Maandag 11 november: Marieke
Maandag 18 november: Marieke
Maandag 9 december: Marieke
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