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NIEUWSBRIEF     NR. 3  2019-2020 

Agenda           
 
11-11-2019  Sint-Maarten 
18-11-2019  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
18 t/m 22-11  Datamapgesprekken 
25-11-2019  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
27-11-2019  Lezing voor ouders: Willem de Jong: Alles voor je kind 19.15- 21.30 uur 
05-12-2019  Sinterklaasviering 
06-12-2019  Nieuwsbrief nr. 4 
09-12-2019  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
19-12-2019  Kerstviering in de kerk 
20-12-2019   Studiedag; de kinderen zijn vrij 
23-12 t/m 03-01 Kerstvakantie 
10-01-2020  Nieuwsbrief nr. 5 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
november   

09-11       Steven 22-11       Revennely 02-12       Shannon 
11-11       Mirthe 22-11       Sven 03-12       Liam 
14-11       Dani 25-11       Fedde 03-12       Christian   
14-11       Nowemi 26-11       Hailey 03-12       Jordy 
15-11       Appelonia december 03-12       Mia 
15-11       Max 01-12       Nora 05-12       Sebastiaan 
16-11       Priscilla 01-12       Matthieu 06-12       Sven 
   

 

 

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  

 
Op woensdag 6 november hebben veel (basis)scholen in Nederland, waaronder ook de 
Korenaar, gestaakt. Er was in de media verwarring nadat vorige week vrijdag een akkoord 
was gesloten tussen de bonden en de minister. Een flink extra bedrag is toegezegd. Wij zijn 
daar heel blij mee en kunnen dat goed gebruiken om bijvoorbeeld de werkdruk te 
verminderen. Wij zien echter dat er in het onderwijs veel meer nodig is dan een incidentele 
impuls. We zien het lerarentekort oplopen en hebben daar dagelijks mee te maken. Wij 
hebben een hele flexibele organisatie en een flexibel team. Wij hebben nog nooit een groep 
naar huis gestuurd. En dat is echt uitzonderlijk in deze tijd! Onze zorgen richten zich met 
name op de vraag hoe wij met steeds minder leraren de kwaliteit van ons onderwijs kunnen 
waarborgen. Daarom vinden wij dat er structureel geïnvesteerd moet worden in het 
aantrekkelijker maken van het beroep door hogere salarissen en minder werkdruk, zodat 
meer jonge mensen kiezen voor dit mooie vak! Wij willen u bedanken voor de steun die wij 
ervaren! 
 
Unit 1/2 en het peuterspelen zijn gestart met een gezamenlijk muziekproject. Onder 
pianobegeleiding van een opa van een van onze leerlingen zingen de kinderen elke week 
samen. Verderop in de nieuwsbrief een uitnodiging voor de ouders om mee te komen doen. 
Het is namelijk ontzettend leuk en daar willen we de ouders graag bij betrekken. Weer een 
mooi resultaat van de fijne samenwerking tussen school en TintelTuin! 
 
Op woensdag 27 november geeft Willem de Jong een lezing op onze school met de titel 
‘Alles voor je kind’. Een initiatief van de Brede School Oostzaan, waarvoor alle Oostzaanse 
basisschool ouders worden uitgenodigd. Een interessante invalshoek om naar opvoeding te 
kijken en zeker een aanrader! In deze nieuwsbrief de flyer van de lezing met daarbij de link 
waarmee u zich kunt aanmelden. 
 
Op 30 oktober hebben de verkeersouders, samen met hulp van andere ouders, weer een 
fietsverlichtingscontrole uitgevoerd. Een mooi initiatief om de veiligheid van de kinderen op 
de fiets te verhogen. Graag even uw aandacht voor het verslagje van de verkeersouders! 
 
Vervanging unit 7/8 
Vanaf volgende week is Denise Hutubessy met zwangerschapsverlof. Wij zullen de 
vervanging van Denise intern oplossen met de collega’s die al in unit 5 t/m 8 werken.  
Wim de Vente zal een dag in unit 7/8 worden ingezet en een nieuwe collega, Bas Ammeraal, 
wordt aan het team van unit 7/8 toegevoegd.  Bas Ammeraal is bijna klaar met de 
lerarenopleiding en studeert intussen bestuurskunde. Hij is voor 2 dagen werkzaam op onze 
school. Hij werd al ingezet in unit 3/4 en wordt vanaf volgende week dus ingezet in unit 7/8.   
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Papa, mama zing je mee? 
Elke woensdag van 11.30 tot 11.50 uur, nodigen wij jullie uit om samen met de peuters van 
de peuterspeelzaal en de kleuters van unit 1/2 in de aula te komen zingen. Jan Schouten, de 
opa van Sean Auke uit groep 1 is zo enthousiast om ons op de piano te begeleiden. Hier zijn 
we natuurlijk heel blij mee.  
Wij hopen op een grote opkomst en veel muzikaal plezier!  
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Vacature Medezeggenschapsraad (MR) 
Binnen de oudergeleding van de MR ontstaat binnenkort een vacature. Na ruim 4 jaar gaat  
Bregje Smulders de MR als langstzittende ouder helaas verlaten. We zijn daarom op zoek naar 
een gemotiveerde ouder, die zich vanaf januari 2020 voor de MR wil gaan inzetten.  
 

 
 
Wat doet de MR?  
In de MR praten we mee over onderwerpen, die met school en het onderwijs te maken hebben. 
Volgens de Wet op de Medezeggenschap Scholen is het bestuur verplicht om de MR advies of 
instemming te vragen over een aantal vastgestelde onderwerpen. Daarbij kun je denken aan de 
begroting, het schoolplan, het beleid, het formatieplan van school. Maar ook het samen 
verbeteren van de kwaliteit van bijvoorbeeld het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en 
de communicatie komen aan de orde.  
 
Samenstelling huidige MR 
De MR op een basisschool bestaat uit leerkrachten en ouders. Onderstaande tabel geeft de 
huidige samenstelling van de MR weer. 

Lerarengeleding Oudergeleding 

Hennie van Zaane (unit 3/4 en ook GMR lid) Ate Flens (voorzitter) 

Shanna Pettinga (unit 5/6) Bregje Smulders  

Naomi Swiader (unit 7/8) Jeroen Verhoef  

 
Op De Korenaar vergadert de MR ongeveer 7-8 keer per jaar. Het is bij de Korenaar gebruikelijk 
dat de directeur bij het eerste deel van de MR vergadering aanwezig is. Om bijvoorbeeld vragen 
te beantwoorden over eerder toegezonden stukken of om een toelichting te geven op deze 
stukken. 
 
Wie zoeken wij? 
Heb je affiniteit met beleid binnen de school en wil je hier graag een bijdrage aan leveren? Wil je 
namens de ouders invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid of daarover meedenken? Heb 
je een proactieve houding en wil je betrokken zijn bij school en bijdragen aan een continue 
verbetering van onze school? Raak je al lezende enthousiast om in een gezellig team met MR 
leden terecht te komen? Meld je dan aan! 
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Weet je nog niet alles over de MR? Geen probleem. Velen gingen je voor. Elk jaar is er de 
mogelijkheid om een Basiscursus MR en ook een Verdiepingscursus MR te volgen. Erg leerzaam 
en direct in de praktijk toe te passen. 
 
Heb je al eens eerder meegedaan aan een MR verkiezing, dan moedigen we je toch ook weer 
aan om mee te doen.  
 
Procedure 
Aanmelden kan tot en met 19 november aanstaande. Op de MR vergadering van 20 november 
zullen de aanmeldingen worden behandeld. Bij meerdere gegadigden, volgt er een verkiezing. In 
dat geval zullen we jou vragen om een motivatie van ½ A4 in te sturen inclusief een foto van 
jezelf. Deze informatie zal voor de verkiezingen worden verstuurd via de Nieuwsbrief of Parro 
(vervanger van de Digiduif). 
 
Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij een van de MR leden. Voor aanmelding kun je 

een email sturen naar MR@korenaar.nl onder vermelding van Kandidaatstelling MR. 

 

 
 

 

 

 
Tijdens de afgelopen Kinderboekenweek (2t/m 13 oktober 2019) konden we weer sparen 
voor boeken voor de schoolbieb. Dat kon door een boek (of meer natuurlijk) te kopen bij 
Bruna, tijdens de Kinderboekenweek. De bonnetjes konden worden ingeleverd op school en 
vervolgens mocht de school voor 20% van het totale bedrag gratis boeken uitzoeken. 
Wij hebben er met elkaar voor gezorgd, dat we voor een bedrag van € 59,58 aan boeken 
mogen uitzoeken! Een prachtig bedrag, waar we ook zeker enkele boeken voor gaan 
uitzoeken.  

Iedereen die hier aan heeft bijgedragen: heel hartelijk bedankt! 

  

mailto:MR@korenaar.nl
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Sinterklaas hij komt, hij komt….. 

 
Zaterdag 16 november komt Sinterklaas  weer in het land! Tijd om uit te kijken naar de 

gezelligheid die hij uit Spanje meebrengt en ……naar het feest dat straks op 5 december 

losbarst op De Korenaar. Vanaf dinsdag 12 november gaan we met de kinderen weer naar het 

Sinterklaasjournaal kijken. 

 

Hieronder volgt een kort overzicht van data en activiteiten:           

Vrijdag 15 november:  De school wordt versierd door de OR  

Zaterdag 16 november:           Sinterklaas komt in Nederland aan. 

Maandag 18 november: De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken. 

Wij wensen ze veel succes met het maken van een leuke 

surprise met een mooi gedicht. 

Woensdag 27 november:  Schoen zetten. 

Donderdag 28 november: Schoen leeghalen. De deur gaat om 8.30 uur open!   

  

 

Donderdag 5 december:        Sinterklaasfeest.  

De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht ( 8.30 uur in de klas ).  

Een  10-uurtje hoeven zij niet mee te nemen.  

Kinderen met een allergie mogen zelf voor iets lekkers zorgen.    

Op deze dag hebben we een continurooster.  

Het is de bedoeling dat u uw kind voor tussen de middag een broodje en drinken meegeeft. 

De kinderen zijn om 14.00 uur uit! 

 Wij zien uit naar een zeer geslaagd feest!                   

  

Met vriendelijke groet, 

De Sinterklaascommissie.  
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Groep 3 – Letters 

Lezen, schrijven, zoeken, voelen, ruiken en proeven 

 
Groep 3 is sinds de start van dit schooljaar uiteraard weer druk met het leren lezen. Dit doen 
we door middel van de methode Veilig Leren Lezen. De leerlingen kennen inmiddels al de 
letters i-e-aa-ee-oo-oe-k-m-s-p-r-v-n-t-b-d. De afgelopen weken zijn de kinderen druk bezig 
geweest met letters.  
Van letters en woorden lezen en schrijven in de methode naar letters schrijven in 
scheerschuim op tafel en zand op een dienblad. Een letter-en-leescircuit vulde een hele 
middag met veel interessante spellen als woordbingo en zelf woorden maken met het klik-
klak-boekje. Groep 3 heeft ook nog letters gezocht in een speurtocht door de school. Daar 
hebben zij twee hele zinnen mee gevormd. Er vlogen letters door de lucht als letterconfetti 
en daar maakten de leerlingen dan weer echte woorden van.  Afgelopen week hebben de 
kinderen letters gevormd van koekdeeg. De letters zijn onder toeziend oog van juf Cindy de 
oven in gegaan en daarna was het tijd om lekker te smikkelen van de letterkoekjes. 
Leren lezen is een feestje! 

 
Het letter-en-leescircuit 
 

 

 
 
Letterconfetti 
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Schrijven (letters en cijfers) in scheerschuim en zand 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Letterspeurtocht door de school 

                                            
 
 
 
 Letterkoekjes bakken 
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Van de verkeersouders 

Was de fiets van uw kind veilig? 
Op woensdag 30 oktober zijn de fietsen van de kinderen uit groep 5 tot en met 8 
gecontroleerd door de verkeersouders en een aantal ouders. Een prima opkomst, 70% van 
de leerlingen was op de fiets naar school gekomen. Meer dan honderd fietsen zijn 
gecontroleerd. Ongeveer 75% van de fietsen was veilig. Een beloning waard in de vorm van 
een reflecterende sleutelhanger.  
 
Toch waren er 29 fietsen, die niet voldeden aan de criteria van Veilig Verkeer Nederland. We 
hebben uitgelegd wat er mankeerde aan de fiets. Heeft uw kind dit met u besproken? Heeft 
u actie ondernomen en is de fiets nu wel in orde? Een kleine moeite, maar een groot effect 
op de zichtbaarheid van uw kind in het donker en daarmee het verbeteren van de 
verkeersveiligheid.  
 
Hieronder de meest voorkomende gebreken en een tip om het te fixen. Succes! 
 
Niet werkend voor- of achterlicht:  
- Soms is het vervangen van een batterij al voldoende. 
- Bij aanschaf van een nieuw rood achterlicht, koop er eentje waar meteen reflectie 

(honingraad patroon) in zit.  
Geen reflecterende strips op de banden: 
- Als alternatief voor de strips is een reflector in elk wiel ook goed, zodat uw kind ook 

vanaf de zijkant opvalt in het donker. 
Ontbreken van een rode reflector aan de achterkant: 
- Aanschaffen van een rode reflector. 
- Mag dus ook geïntegreerd zitten in het rode achterlicht. 
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Kinderdienst op 1 december in de Grote Kerk “Uitzien en hopen” 
 
Op de 1e Adventszondag, 1 december om 10 uur, vieren we in de Grote Kerk een dienst met 
en voor kinderen. En natuurlijk zijn ook de grote kinderen, de volwassenen, van harte 
welkom! 
In de viering zien we uit naar kerstmis en is ons thema “Hopen”. Op wat hopen eigenlijk de 
mensen en dieren van de kerststal? Wat hoopt de herder? En Jozef? Hoopt de ezel ook 
ergens op? En welke hoop koestert de engel?  
We hopen met elkaar, vieren, spelen, bidden en zingen. Het opstaporkest van Crescendo en 
het kinderkoor zorgen voor mooie muziek.   Iedereen is van harte welkom! 
 
 

Sinterklaas intocht 
De intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Oostzaan 
zal plaatsvinden op zaterdag 16 november 2019 om 
14.00 uur in Haven 't Twiske, Noorderlaaik 4A, 1511 
BX  OOSTZAAN.  
In de haven kunnen de kinderen Sinterklaas 
verwelkomen en aansluitend zal in de sporthal een 
groot feest losbarsten. 
De uittocht van Sinterklaas en het verwelkomen van de 
Kerstman vindt plaats op vrijdag 6 december om 18.00 
uur op het kerkplein voor het Gemeentehuis van 
Oostzaan. Zoals gebruikelijk is er voor iedereen warme chocolademelk en speculaas ter 
beschikking. 
Laten we er met z'n allen weer een vrolijk en gezellig feest van maken. 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Sinterklaas Commissie Oostzaan               
 
Carla 
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