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NIEUWSBRIEF     NR. 8  2022-2023  
  

 

 

 
 

  

06-03 t/m 13-04         Projectweken, thema “Vroeger  was alles beter”  

16-03-2023                  Excursie unit 1 / 2 Clara Kip, Zaans Natuur en Milieu Centrum  

21-03-2023                  Presentatie Muziek en Meer 18.30 – 19.00 uur 

27-03 t/m 31-03         Week van het geld 

27-03-2023                  Theorie verkeersexamen groep 8 

28-03-2023                  Excursie unit 1 / 2, Museum van de 20e eeuw in Hoorn 

06-04-2023                  Paasviering 

07-04-2023                  Goede vrijdag, studiedag; de kinderen zijn vrij 

07-04-2023                  Nieuwsbrief 9 

10-04-2023                  Tweede Paasdag 

13-04-2023                  Afsluiting Project 

18-04 t/m 20-04         Centrale eindtoets groep 8  

19-04-2023                  Excursie unit 3 / 4 / 5 , Met Monet naar buiten 

21-04-2023   Koningsspelen 

24-04 t/m 05-05         Meivakantie 
  

 

 

 Van harte Gefeliciteerd!    

   

Maart   April 

12-03       Romée 20-03       Olivier 01-04       Floris 

12-03       Sil 21-03       Liv-Lily 04-04       Fiene 

13-03       Sara               22-03       Thomas 04-04       Isabella 

14-03       Nischal 26-03       Ravi 04-04       Megan 

14-03       Joppe 25-03       Sydney 04-04       Mike 
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Maart  April 

16-03       Cas 29-03       Xavier 06-04       Abiageal 

17-03       Huub 30-03       Lynn  

19-03       Clarice   
 

  

Van de directie  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Mijn eerste schoolweek op de Korenaar is voorbij. Het leek mij leuk om mijn eerste indrukken met 

jullie te delen. Ik heb deze week een aantal ouders op school mogen ontmoeten. Met een aantal 

ouders heb ik wat langer gesproken en aan een aantal ouders alleen me voorgesteld. Ik waardeer 

enorm jullie hartelijke ontvangst! Ik hoop zo snel mogelijk jullie allen te mogen ontmoeten en 

natuurlijk jullie beter te leren kennen. Het is voor mij op dit moment een enorme uitdaging om 

veel namen in een korte tijd te onthouden en ook aan het juiste kind(eren) te koppelen. 

 

De kinderen en het team hebben mij hartelijk ontvangen. Wat mij opvalt is dat de kinderen echt 

blij naar school toe komen. Met een grote glimlach komen ze iedere ochtend binnen. Erg mooi om 

te zien!  

Door zowel kleuters als leerlingen uit de andere groepen word ik bevraagd over wie ik ben, hoe 

oud ik ben (best wel een confronterende vraag), of ik de nieuwe directeur ben, etc. Heel fijn om te 

ervaren dat kinderen onbevangen en op een beleefde manier hun nieuwsgierigheid weten te 

verzadigen. 

 

Ik kan nog heel veel schrijven over mijn eerste indrukken, maar kort en krachtig samenvattend: 

een erg leuke school met een zeer betrokken team dat iedere dag een mooie en leerzame 

schooldag voor uw kind(eren) verzorgt! Ik voel mij ontzettend blij dat ik van dit team deel mag 

uitmaken en op deze manier mijn bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind(eren) mag leveren. 

Mocht u mij beter willen leren kennen of gewoon een praatje willen maken, schroom niet om 

spontaan binnen te wandelen. U bent van harte welkom! 
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Opbrengst Giro 555 

 
We zijn ontzettend trots op onze kinderen dat ze zo’n groot bedrag hebben opgehaald. Super goed 

gedaan! We willen jullie bedanken voor jullie betrokkenheid en jullie bijdragen. 
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MR Update vergadering 1 februari 2023 

 
Op de vergadering hebben we verschillende onderwerpen besproken: de nieuwe directeur, de 

begroting van de ouderraad, de voortgang van het schoolplein, de PR van de Korenaar en een 

continurooster. 

 

Nieuwe directeur 

In de laatste week voor de kerstvakantie is Virginija Gudaite aangenomen als nieuwe directeur. 

Deze week is zij gestart op school. Zij heeft zich in de vorige nieuwsbrief al voorgesteld. Wij kijken 

er naar uit om de komende MR vergadering persoonlijk met haar kennis te maken. Tevens zullen 

we afscheid nemen van Heleen, met wie wij het afgelopen driekwart jaar hebben we erg fijn 

hebben samengewerkt 

 

Begroting OR 

Er is een werkplan gemaakt door Heleen waarin omschreven staat hoe om te gaan met de gelden 

van de Ouderraad. Dit is een handige leidraad om overzicht te behouden in de uitgaven. Dit geldt 

voor zowel de ouders als voor de leerkrachten die gelden uitgeven vanuit de ouderbijdrage.  

 

Schoolplein 

Er is een plan van aanpak gemaakt en we krijgen ondersteuning vanuit Agora. Alleen wachten we 

nu nog op een beschikbare partij die een ontwerp van het schoolplein kan maken. Op dit moment 

zijn er helaas geen partijen beschikbaar en hopen we dat deze zich snel aandienen.  

 

PR Korenaar 

De PR van de Korenaar lijkt zijn vruchten af te werpen. Door posts op meerdere kanalen op social 

media is de Korenaar zichtbaarder geworden. En hebben we een stijging kunnen zien in het aantal 

nieuwe aanmeldingen.  

 

Continurooster 

In het tevredenheidsonderzoek van oktober 2021 is de vraag gesteld of men een continurooster 

wenst. Recent heeft de MR vernomen dat er vragen zijn van ouders, die hun kind komen 

inschrijven, of dit er komt of niet. 
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Als MR zullen wij onderzoeken of het voor de Korenaar een meerwaarde heeft, zowel voor de 

kinderen, de leerkrachten als de ouders. Tevens zullen we bekijken welke consequenties dit verder 

nog voor de Korenaar heeft.  

Een proces om tot een continurooster te komen is er een van de lange adem. Een eventuele 

invoering van een continurooster vraagt om een proces dat goed doordacht en zorgvuldig 

doorlopen moet worden en het neemt naar verwachting minimaal 2 jaar in beslag.  

 

Tot zover onze samenvatting van hetgeen wij besproken hebben.  

 

Vragen en/of opmerkingen 

Het zijn roerige tijden en er is veel gaande. Mochten er dan ook vragen en of opmerkingen leven 

onder het personeel en/of ouders, weet dan dat je deze kunt neerleggen bij de MR. Dat kan 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.  

Niet alle binnengekomen vragen zijn bestemd voor de MR. Toch behandelen we deze vragen 

tijdens de vergadering en komt er een reactie vanuit de MR of directie, afhankelijk waar de vraag 

thuishoort.  

De volgende MR vergadering staat gepland op 29 maart 2023. 
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           Nicolaasstraat 3 

                                                   1506 BB Zaandam 

                                                                                                              075 – 6 555 345 

                                                                                                                                www.zaantheater.nl 
   

Het Grote Avonturenfeest 

Gratis toegankelijk familiefestival (van 4 tot 10 jaar) 

  
Jeugd & Familie 

Avonturiers gezocht! Tijdens Het Grote Avonturenfeest kunnen de dapperste, stoerste en 
creatiefste bezoekers meedoen met de leukste speurtochten, workshops, proefjes en 
dans- en knutselactiviteiten. Ga jij geen enkele uitdaging uit de weg of hou je van dansen, 
zingen of knutselen? Kom dan gezellig langs en leef je uit in de foyer. Naast de gratis 
activiteiten en workshops kun je ook twee leuke voorstellingen bezoeken. Deze kosten 
maar € 5. Ga jij mee op avontuur? 

De voorstellingen die tijdens Het Grote Avonturenfeest te zien zijn: 

Bon dia, goeiemorgen (vanaf 4 jaar) - Izaline Calister en Thijs Borsten 
 
Wat doe je als je niet kunt slapen? Het lukt Izaline niet om in slaap te komen. In het 
schemergebied tussen dag en nacht is haar slaapkamer een plek waar knuffels tot leven 
komen, een schimmenspel leidt tot een groot dansfeest en er wordt zelfs gevoetbald! 
Izaline beleeft allerlei avonturen waarbij de vrolijkste kinderliedjes voorbijkomen. Is het een 
droom, of is dit echt? 

Slinger! (vanaf 4 jaar) - Simone de Jong Company 

Deze grappige hartveroverende voorstelling met acrobatisch spel is als de droom van een 
kind. Simone de Jong maakt een voorstelling geïnspireerd door de Stampertjes en alle 
andere eigenwijze, aparte en stoere kinderen. Ze wonen op matrassen, ze slingeren aan 
hun stapelbedden, ze eten bergen patat, ze mogen alles wat jij niet mag, ze durven alles. 

  

http://www.zaantheater.nl/
https://zaantheater.nl/nl/theater/agenda/seizoen-2022-2023/bon-dia-goeiemorgen-vanaf-4-jaar/
https://zaantheater.nl/nl/theater/agenda/seizoen-2022-2023/slinger/

