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          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 6  2021-2022 
 
Agenda          
 
17-01 t/m 04-02 Citotoetsen groep 3 t/m 8 
18 en 20-01  Screening kleuters GGD 
19-01-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 -9.30 uur, IB-kamer 
25-01-2022  GGD logopedie, 5 jarigen 
01-02-2022  GGD logopedie, 5 jarigen 
02-02-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 -9.30 uur, IB-kamer 
11-02-2022  Rapport mee 
11-02-2022  Nieuwsbrief 7 
14 t/m 17-02  10 minutengesprekken groep 3 t/m 7 
14 t/m 17-02  Adviesgesprekken groep 8 
18-02-2022              Studiedag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie; kinderen zijn vrij 
21 t/m 25-02  Voorjaarsvakantie 
   

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
januari  februari 
18-01       Emke 28-01       Pieter 01-02       Miriam 
20-01       Lara 30-01       Jenna 07-02       Rahif 
22-01       Robin 30-01       Chloé 07-02       Sofie 
24-01       Fedde 31-01       Doortje 08-02       Luuk 
25-01       Afram 31-01       Jada 12-02       Milou 
   

Trakteren mag, mits klein en voorverpakt 😊 
 

Het team van de Korenaar wenst u een heel gelukkig 
en gezond 2022! 

 

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 
Voor de kerstvakantie hebben we gelukkig nog een Kerstviering en een gezellig 

kerstsamenzijn kunnen organiseren. De Ouderraad heeft allemaal lekkere dingen verzorgd, 

zodat het toch een soort kerstmaaltijd was. Wij willen de Ouderraad bedanken voor de 

mooie versieringen in de school en het meedenken en organiseren van het kerstsamenzijn. 

Het was gezellig en fijn om samen met de kinderen aandacht te besteden aan het 

kerstverhaal en aan onze Christelijke waarden. Wij hopen dat u via de live digitale 

rondleiding heeft kunnen meegenieten van de sfeer in de school. 

 

Daarna zijn we halsoverkop de kerstvakantie ingerold. De kinderen hadden een week eerder 

vakantie en het team heeft nog een week doorgewerkt. We hebben tijd genomen om onze 

administratie op orde te brengen, we hebben noodopvang verzorgd en we hebben ons 

voorbereid op een periode van onderwijs op afstand na de kerstvakantie. Gelukkig bleek dat 

niet nodig, dus die plannen blijven in de ijskast. Laten we hopen dat we ze niet meer nodig 

hebben! 

 

We zijn na de vakantie gestart met  personele problemen. In totaal 5 collega’s konden deze 

week niet of minder aanwezig zijn vanwege quarantaines. We hebben het met elkaar 

kunnen oplossen, collega’s kwamen extra werken en we hebben geschoven met personeel. 

Veel extra ondersteuning is de afgelopen week helaas wel komen te vervallen. Alleen 

vandaag (vrijdag 14-01) lukte het ons niet om de bezetting rond te krijgen. Groep 3 is 

vandaag met een werkpakket thuis gebleven. 

 

We hopen volgende week weer voldoende mensen te hebben om alle groepen te bezetten, 

maar we weten ook dat het aantal besmettingen hoog is en dat een quarantaine-verplichting 

er ineens kan zijn. Wij vragen u daarom om er rekening mee te houden dat ook uw kind 

wellicht de komende tijd een of meer dagen thuis moet werken vanwege problemen in de 

personele bezetting. Ook geldt nog steeds de regel dat een groep/cohort bij 3 of meer 

besmettingen in quarantaine moet. Wilt u alvast nadenken over uw back up plan?  

Wat er ook gaat komen, we vertrouwen erop dat we het samen weer zullen oppakken! 

 

Vanaf volgende week zullen we de Midden-toetsen van Cito afnemen bij de groepen 3 t/m 

8.  Deze Cito-toetsen brengen één of twee keer per jaar in beeld wat een leerling weet of 

kan. Het zijn vaardigheidstoetsen, dat betekent dat er opgaven van verschillende niveaus 

in de toetsen zitten.  Het doel van deze toetsen is om de vaardigheid van het desbetreffende 

vak in beeld brengen en die met andere leerlingen (van Nederland) te vergelijken. Daarmee 

kunnen we de ontwikkeling van de vaardigheden per leerling, per groep en per school in 

kaart brengen. We gebruiken de uitkomsten van deze toetsen om ons onderwijsaanbod te 

evalueren en eventueel bij te stellen op zowel leerling- , groeps- als schoolniveau. 
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Personeel: 

Met Linda Prince (unit 4-5) gaat het steeds wat beter. Ondanks haar inspanningen gaat haar 

herstel langzaam en moet ze vooral geduld hebben. 

Kelly de Bruin (unit 1-2) is weer helemaal beter en aan het werk.  De re-integratie van Aline 

Prins (unit 1-2)  en Kees Peter Broek (ICT coördinator) gaat goed en zij werken steeds meer 

uren. 

Vanaf begin februari zal Rosanne van Hoeijen terug komen van haar zwangerschapsverlof. 

Wij zijn heel blij dat Ramon Hendriks en Wietske Kloosterman ook de tweede helft van het 

schooljaar op de Korenaar blijven. Vanaf begin februari zullen we wat gaan schuiven in de 

bezetting, we zijn nog bezig om de plannen daarvoor verder uit te werken. U hoort hierover 

binnenkort meer via Parro. 

 

Maatregelen 

Nog steeds zijn er extra corona maatregelen van kracht op onze school. In ons Parro bericht 

van 5 januari hebben wij u daarover geïnformeerd. Voor de volledigheid in deze nieuwsbrief 

nog een herhaling van deze maatregelen en in bijlage een nieuwe tekening van Martine om 

alles inzichtelijk te maken. 

 

Vaste groepen: 

We werken in vaste groepen (cohorten). De cohorten die wij hanteren zijn: unit 1/2, groep 3, 

unit 4/5, unit 6/7 en groep 8. We spelen ook in deze cohorten buiten. 

 

Mondkapjes: 

Dringend advies (dus geen verplichting): Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 dragen een 

mondkapje in de gang net als alle volwassenen. 

 

Verkoudheid en thuisblijven: 

Kinderen en personeel met milde verkoudheidsklachten (neusverkoudheid) mogen naar 

school als er een zelftest is gedaan met een negatieve uitslag. Als uw kind verkouden is en de 

zelftest is negatief wilt u dat dan even melden? Als kinderen veel hoesten, benauwd zijn 

en/of koorts hebben dan geldt deze regel niet.  

Bij een positieve zelftest blijven alle huisgenoten thuis en wordt er een GGD test gedaan. 

Bij het aanblijven van de milde klachten wordt geadviseerd om, ook na een negatieve 

sneltest, toch naar de GGD te gaan. Het gebruik van een zelftest geldt niet voor mensen die 

in quarantaine zitten omdat een nauw contact corona heeft. Zij moeten zich op de vijfde dag 

bij de GGD laten testen.  
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Zelftesten: 

Dringend advies (dus geen verplichting): leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 doen 2x per 

week thuis, preventief (dus zonder klachten) een zelftest. De kinderen krijgen om de week 

op maandag nieuwe zelftesten mee naar huis (4 stuks voor 2 weken). 

 

Ouders en externen: 

Ouders en externen mogen alleen op afspraak in de school komen. Gesprekken voeren we 

zoveel mogelijk online. Wanneer ouders of externen in de school komen dragen zij een 

mondkapje, hebben zij geen gezondheidsklachten (corona gerelateerd) en noteren wij de 

contactgegevens. 

 

Online onderwijs: 

Voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die vanwege quarantaine niet naar school mogen komen, 

bieden wij, indien mogelijk en gewenst door ouders, online onderwijs.  Dit betekent dat wij 

een laptop met een Teams verbinding open zetten tijdens de reguliere les. Als kinderen thuis 

vragen hebben of technische problemen, dan kan de leerkracht hier niet altijd op reageren, 

omdat er ook een klas met kinderen om aandacht vraagt. Het is ontzettend lastig om 

lesgeven in de klas te combineren met online lesgeven. De lessen op school hebben onze 

focus en prioriteit. We doen wat we kunnen voor de leerlingen thuis, maar dat blijkt soms 

lastig. Het kan ook voorkomen dat online meedoen niet lukt omdat we ook op school al met 

een personeelstekort zitten. Kinderen die in quarantaine zitten kunnen altijd een 

werkpakket ophalen maar online de les volgen doen we dus in overleg. 

Belangrijk om te vermelden is dat bovenstaande niet geldt voor zieke kinderen. Zieke 

kinderen volgen in principe geen online onderwijs. Ziek= ziek en dat mag! In overleg met de 

leerkrachten kunnen we in specifieke situaties kijken wat er mogelijk is en of een werkpakket 

wenselijk is. Verder vragen wij u om uw begrip als een werkpakket niet meteen klaar ligt. Wij 

zijn behoorlijk onderbezet en druk met de kinderen op school. Er is niet altijd meteen 

iemand beschikbaar om spullen klaar te leggen. 
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Beste ouders, 
 
Inmiddels zijn er alweer een aantal inloopspreekuren van het jeugdteam geweest. De rest 
van het schooljaar zullen Marieke en Maaike van het jeugdteam afwisselend het spreekuur 
draaien. 
Een van hen zal op onderstaande woensdagochtenden van 8.30 tot 9.30 aanwezig zijn in de 
IB-kamer: 
19 januari: Maaike 
2 februari: Marieke 
16 februari: Maaike 
16 maart: Marieke 
30 maart: Maaike 
13 april: Marieke 
11 mei: Maaike 
25 mei: Marieke 
8 juni: Maaike 
22 juni: Marieke 
6 juli: Maaike 
 

Vanuit het jeugdteam 

De vragen waar ouders mee komen zijn divers, het kan om vragen over de ontwikkeling, de 
opvoeding, de situatie op school en/of thuis gaan. Als er zorgen of vragen zijn rond jullie 
kind(eren) of gezinssituatie, willen we met het spreekuur een lage drempel bieden om dit te 
bespreken en denken wij graag mee met oplossingen.   
Belangrijk om te weten is dat contact met ons via het spreekuur niet direct een aanmelding 
is bij ons Jeugdteam. Wij werken nauw samen met onder andere Centrum Jong en kunnen 
wel een brug slaan bij de wens van een aanmelding bij ons Jeugdteam of andere 
hulpverleningsorganisaties.  
 
Wat is het Jeugdteam?  
Opgroeien gaat meestal vanzelf. Maar het kan af en toe ook lastig zijn of je hebt vragen. 
Over de ontwikkeling of het gedrag van je kind. Het is normaal als je vragen hebt of zorgen. 
Praat erover. Met familie of vrienden en als zij je niet kunnen helpen, met de huisarts of 
leraar. Trek tijdig aan de bel om te voorkomen dat problemen groter worden of de situatie 
uit de hand loopt.  
Voor advies, ondersteuning, een cursus en informatie over gezondheid, opvoeden en 
opgroeien kun je altijd terecht bij het Centrum Jong in Oostzaan en het Centrum Jong in 
Wormerland.   
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 pgb of bij ernstige opvoedproblemen. Vaak is er sprake van een samenloop 
van meerdere problemen tegelijk, zoals gedragsproblemen en echtscheidingen.   
https://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/  

 

https://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/

