
 
 

 
 
 

   dr. de Boerstraat 42 
   1511 VH Oostzaan 
    tel. 075 2010115     
    info@korenaar.nl           
    www.korenaar.nl 
 
          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 1 2022-2023 
Agenda	         
08-09-2022   Digitale rondleiding voor alle ouders: 9.00 uur 
09-09-2022   Startreceptie op school 14.00 – 15.00 uur 
12-09 t/m 23-09  Startgesprekken voor de groepen 3 t/m 7 
19-09 t/m 22-09  Schoolkorfbaltoernooi 
21-09-2022   Studiedag (alle kinderen zijn vrij) 
23-09-2022   Korenjaarfeest 
23-09-2022   Nieuwsbrief 2 
 
Van	de	directie	
Beste ouders,   
Maandag is het zover, de school begint weer. Ik hoop dat jullie een hele fijne zomervakantie 
hebben gehad.  
Ik maak van deze gelegenheid gebruik me voor te stellen: ik ben Heleen Wijnhoud en ik zal 
tot er een nieuwe directeur is gevonden interim-directeur van De Korenaar zijn.  
Sinds een jaar ben ik werkzaam voor Agora dus ik ben redelijk bekend met het reilen en 
zeilen binnen Agora. De Korenaar is echter nieuw voor mij.  
Ik ben deze week heel hartelijk ontvangen door het team waardoor ik me erg welkom voel. 
Mijn eerste indruk van de school is dan ook positief; ik zie een bevlogen team met hart voor 
de school. Ik kijk uit naar een mooie periode op de Korenaar! 
Iets over mezelf: ik woon met mijn partner in Emmeloord, heb drie kinderen die niet meer 
thuis wonen en krijg heel veel energie van het werk dat ik doe. Ik voel me erg op mijn plek in 
de Zaanstreek dus het stukje rijden heb ik er graag voor over.  
Verder hou ik enorm veel van reizen, ik doe dat ook zo vaak als dat mogelijk is.   
Ik ben in ieder geval drie dagen per week op de Korenaar en regelmatig ook iets meer. Ik ben 
te bereiken via heleen.wijnhoud@agora.nu maar spreek me ook gerust op het plein of in de 
school aan. Ik hoop dat jullie de weg naar mij zullen vinden.  
Ik wens jullie nog een mooi laatste vakantieweekend en daarna een heel mooi schooljaar 
toe!  
Hartelijke groeten, Heleen Wijnhoud  



Oudercommunicatie	
Bij deze wat afspraken die we graag nog even willen ‘opfrissen’: 

• De leerkrachten zijn bereikbaar via Parro tussen 08.00 en 16.30 uur. Dat betekent 
dat zij uitsluitend binnen die uren zullen reageren op Parro-berichten; 
Uiteraard zal er onder lestijd niet gereageerd worden en zijn de leerkrachten dan ook 
telefonisch niet bereikbaar 

• De Parro-app is bedoeld voor korte en praktische berichten. Inhoudelijke gesprekken 
voeren we live of telefonisch 

• Ziek -en afmeldingen kunnen alleen telefonisch worden gedaan. Wij vinden het 
belangrijk om hierover persoonlijk contact te hebben 

• Ouders zijn welkom om hun kind op maandag of vrijdag naar binnen te brengen 
(08.20 – 08.30 uur). We vinden het fijn als de kinderen ook dan zorgdragen voor het 
opruimen van hun eigen spullen 

 
Gymrooster	2022-2023	

Unit 1-2 Maandagmiddag Speelzaal 
Unit 3 Dinsdagmiddag De Greep 
Unit 4-5 Dinsdagochtend De Greep 
Unit 6-7 Vrijdag Sporthal Oostzaan 
Unit 8 Maandagochtend Sporthal Oostzaan 

De leerlingen uit unit 3-4-5 worden onder schooltijd naar gym gebracht. 
De leerlingen uit unit 6-7 worden iedere vrijdag op de fiets verwacht. Zij zullen gymmen in 
de groepen 6, 7A en 7B. In de loop van komende week weten de leerlingen in welke groep zij 
zitten en wanneer zij gymmen. Dit zal via Parro worden gecommuniceerd. 
De leerlingen uit unit 8 worden iedere maandag op de fiets verwacht. Komende maandag 
zullen zij op school starten en later die ochtend gaan gymmen. Gymspullen dus mee! 
 
Unit	1-2	

• Halen en brengen 
We verzamelen tussen 8.15 en 8.25 uur op het schoolplein, bij de eigen leerkracht. Om 8.25 
uur gaan we naar binnen, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. Als de leerkracht 
al naar binnen is, kunt u uw kind bij de deur afzetten. Op maandag en vrijdagochtend mag u 
met uw kind mee naar binnen om even in de klas te kunnen kijken. De leerkracht blijft 
buiten staan om de andere kinderen op te wachten. De kinderen komen het schoolplein op 
door de hekken aan de Zonnedauw-kant (dus niet meer door het draaihek). Ook voor het 
ophalen vragen wij u aan die kant te gaan staan. 
De verzamelplekken per groep zijn: 
Groep 0-1B: bij de wip 
Groep 1-2 C: bij de tafeltennistafel 
Groep 1-2 D: tussen de duikelrekken 



• Gym 
Vanaf maandag krijgen de kinderen in de middag gymles van juf Astrid in het speellokaal. 
Het is dus de bedoeling dat de kinderen hun gymkleding en passende gymschoenen 
(voorzien van naam) mee naar school nemen. Het is fijn als uw kind op de maandagen 
kleding aan heeft die hij/zij zelfstandig aan en uit kan trekken. De gymschoenen moeten op 
school blijven, zodat we ook op andere dagen van het speellokaal gebruik kunnen maken. 

 
• Naschoolse opvang 

Gaat uw kind naar de naschoolse opvang, ontvangen wij graag een Parro-bericht met daarin 
de dagen.  
 

Unit	3-4-5	
De ervaring leert dat de eerste periode voor sommige leerlingen (zeker in groep 3) best 
spannend is en er dan geregeld ‘ongelukjes’ gebeuren. Graag een extra setje schone kleren 
in het kluisje de komende periode. 
	
Unit	6-7-8	

• Schooltuinen 
Groep 7 gaat vanaf de eerste schoolweek op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur naar de 
schooltuinen. De kinderen moeten die dag op de fiets komen. 

• Alleen fietsen 
Mocht uw kind om 12.00u, om 14.30u (vrijdag) of 15.00u vanuit gym/schooltuinen alleen 
naar huis fietsen, dan willen wij graag een ingevuld toestemmingsformulier ontvangen. 
Komende maandag zal bekend zijn welke groepen aan het einde van de dag gymmen en 
zullen de leerlingen het toestemmingsformulier mee naar huis krijgen. Graag uiterlijk 
maandag 5 september weer retour. 

• Agenda 
In de groepen 7 en 8 werken wij met een agenda ter voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs en om te leren plannen. Wilt u uw kind in de eerste schoolweek een agenda 
meegeven? 

• Oproep 
Wij hebben ouders nodig om mee te fietsen van en naar gym en de schooltuinen. In de Parro 
over gym komende maandag zullen de exacte tijden staan en hoe daarvoor aan te melden. 
We hopen op jullie hulp!  
 
Korenjaarfeest	
Komend schooljaar zal het Korenjaarfeest in nieuwe stijl plaatsvinden. Alle kinderen krijgen 
hierbij de kans om iets van zichzelf te laten zien, maar vooral te laten horen. Het wordt een 
gezellige avond voorzien van veel muziek, eten en drinken. Een mooie aftrap van het nieuwe 
schooljaar! Binnenkort volgt er meer informatie, maar zet 23 september alvast in de agenda! 
 


