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

NIEUWSBRIEF     NR. 7  2021-2022 
 
Agenda          
 
14 t/m 17-02  Adviesgesprekken groep 8 
17-02-2022  Excursie: Symfonie voor wiebelkonten- Concertgebouworkest- unit 6-7 
16-02-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur IB-kamer 
18-02-2022              Studiedag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie; kinderen zijn vrij 
21 t/m 25-02  Voorjaarsvakantie 
28-02 t/m 11-03 10 minutengesprekken unit 3 t/m 7 
28-02-2022  Rapport groepen 3 t/m 8 (digitaal via het Ouderportaal en Parro) 
04-03-2022  Mad Science introductieshow 
07-03 t/m 12-04 Project 
11-03-2022  Nieuwsbrief 8 
15-03-2022  Excursie: Me, myself & Mahler, Concertgebouworkest- groep 8 
16-03-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
22-03-2022  Ogen en oren screening unit 1 en 2 
22-03-2022  Ontdek Cinema unit 6 / 7    
   

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
februari  maart 

12-02       Milou 22-02       Rinske 01-03       Thian 

14-02       Jill 24-02       Ameli 02-03       Jathan 
15-02       Anastacia 26-02       Sofia 07-03       Megan 

16-02       Hailey 27-02       Megan 10-03       Kian 
17-02       Kevin 28-02       Kai 10-03       Elenor 

17-02       Mark 29-02       Selena  
18-02       Helena   

 

Trakteren mag, mits klein en voorverpakt 😊 
 

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  
De afgelopen weken zijn erg hectisch geweest. Voor ons op school en ongetwijfeld ook voor 
u thuis. We hebben allemaal te maken met de corona pandemie, met veel zieken 
quarantaines, gedoe op het werk en met de opvang van de kinderen. Zorgen om de 
gezondheid van naasten en stress om op het werk met weinig personeel de boel draaiende 
te houden.  
 
Bij ons is het niet anders. Wij hebben veel zieken. Gelukkig zijn de meeste collega’s snel weer 
beter, maar er zijn ook collega’s waarbij het herstel langer duurt. 
Ook zijn er heel veel kinderen afwezig geweest door ziekte of quarantaine. Dat alles heeft 
ons de afgelopen weken voor grote uitdagingen geplaatst. Met elkaar doen we er alles aan 
om de school draaiende te houden en om het onderwijs zo goed mogelijk te blijven 
aanbieden. Door de flexibele inzet van ons team lukt het ons meestal om de kinderen op 
school les te geven. Door de inzet van ondersteuners voor de groepen en door collega’s die 
op hun vrije dagen toch komen werken. En doordat iedereen die er wel is een paar stappen 
harder loopt. 
 
U zult begrijpen dat ons onderwijs hier toch onder te lijden heeft. Extra ondersteuning en 
extra aandacht komen vaak te vervallen en het combineren van online onderwijs (aan de 
kinderen die thuis zijn) en het onderwijs in de klas is niet optimaal. Onze focus ligt bij het 
onderwijs op school. Wij rekenen op uw begrip hiervoor en ervaren dat begrip ook, dank u 
wel daarvoor.  
 
De afname van de Cito toetsen heeft meer tijd gekost dan normaal, door de afwezigheid van 
kinderen en teamleden. Natuurlijk zullen we bij de analyse van de toetsen rekening houden 
met alle niet-optimale omstandigheden. We kijken vooral naar de ontwikkeling die kinderen 
hebben doorgemaakt en wat er nodig is om kinderen daarin verder te helpen. Wij kunnen 
niet wachten om met een goed bezet team hiermee aan de slag te gaan!  
 
Vrijdag 18 februari hebben we een studiedag. Dan gaan we aan de slag met de analyse van 
de opbrengsten en het maken van de verbeterplannen. Na de voorjaarsvakantie volgen het 
rapport (3 t/m 8) en de 10 minuten gesprekken voor unit 3 t/m 7.  
De kinderen van groep 8 hebben komende week hun definitieve adviesgesprek. Spannend 
natuurlijk!  Op de studiedag zullen we het ook als team hebben over het 
tevredenheidsonderzoek. Nadat we deze gesprekken met het team hebben gevoerd zullen 
we de resultaten van het onderzoek in de volgende nieuwsbrief met u delen. 
 
Er staan ook weer leuke activiteiten op het programma. Unit 6-7-8 gaat op excursie naar het 
concertgebouw en in maart starten wij weer met ons jaarlijkse project. Het thema dit jaar is 
‘Ecosfeer’. We zullen u in de volgende nieuwsbrief verder informeren over de invulling van 
het project in de verschillende units. 
 
We gaan er nog een week tegenaan en dan gaan we genieten van een fijne vakantie! 

                Wij wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie!  
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MR update 
Beste ouders en leerkrachten, 

Op woensdag 12 januari jl. kwam de MR weer bij elkaar voor een vergadering via MS Teams. 

De MR samenstelling bestaat uit een personeelsgeleding, Shirley Nooij, Denise Hutubessy & 

Sanne Vanacker, en een oudergeleding, Ate Flens, Jeroen Verhoef en Eva Kon-Visser. 

We zijn voornamelijk in gesprek geweest over de resultaten van het 

‘tevredenheidsonderzoek in één dag’. Dit onderzoek is in november onder leerkrachten, 

leerlingen en ouders afgenomen. In de resultaten vielen ons een aantal dingen op die wij 

met elkaar hebben besproken. Het bedrijf dat het onderzoek afnam gaat een poster maken 

met daarop de resultaten samengevat. Zodra deze klaar is wordt dit gedeeld met de ouders 

en zal er een toelichting in de nieuwsbrief komen.  

Daarnaast hebben wij het nog gehad over de personele bezetting van de komende periode, 

coronamaatregelen en online pestgedrag. Het gesprek over online pestgedrag kwam voort 

uit een nieuwsbericht, wij hebben besproken hoe de school daarmee omgaat. Pestgedrag is 

binnen de school goed in de gaten te houden, waardoor je hier meteen wat aan kunt doen. 

Buiten school hebben wij hier minder/tot geen zicht op. Als leerlingen en/of 

ouders bepaalde situaties bij school melden, gaat school hier over in gesprek met leerlingen. 

Dit kan plaatsvinden met een klein groepje, een stamgroep of de hele unit. Er wordt dan 

uitgebreid gesproken over de gevolgen hiervan en hoe je het beste kunt handelen in die 

bepaalde situatie. Situaties die zich voordoen worden bespreekbaar gemaakt met de ouders 

van de leerlingen die betrokken zijn. 

Tot zover onze samenvatting van hetgeen dat wij besproken hebben. Mochten er vragen zijn 

dan vernemen wij deze uiteraard graag. Wij zijn bereikbaar via mr@korenaar.nl. 

Onze vergaderdata schooljaar 2021/2022: 

2 maart 

13 april 

25 Mei 

29 Juni 

 

  

mailto:mr@korenaar.nl
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Jeugdteam 
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:  
 

                                                                                          
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/
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BOTTEN, DINO’S & GOUD 
Jawel, het Natuurmuseum E. Heimans is weer open. Elke zondag kun je bij ons de nieuwe 
expositie Schatgraven bezoeken. Je bent welkom vanaf 13.00 uur, de deuren sluiten rond 
17.00 uur. De komende weken zijn er extra activiteiten gekoppeld aan onze expositie (die in 
december helaas niet door konden gaan). We werken daarbij nauw samen met vrijwilligers 
van Geologievereniging Amathysta. Welke activiteiten staan er op het programma? 
 
ZONDAG 20 FEBRUARI: SCHATGRAVEN & GEODES 
In het leslokaal en op het pleintje voor het museum, gaan we op zoek naar kristallen. Er zijn 
stukken amathyst, rozenkwarts, bergkristal en diverse andere mineraalsoorten te vinden. 
Het is ook mogelijk om Mexicaanse geodes te laten kraken. De activiteiten beginnen om 
11.00 uur en duren tot 16.00 uur. 
 
ZONDAG 27 FEBRUARI: SCHATGRAVEN & FOSSIELEN 
Ook deze zondag gaan we op zoek naar schatten. Deze keer in de vorm van mineralen, 
edelstenen, fossielen, haaientanden, enzovoort. Ook deze activiteit vindt grotendeels buiten 
plaats en in ons leslokaal. Deze zondag is er ook een kampvuurtje waar je je eigen broodje 
kunt bakken. We beginnen om 11.00 uur en sluiten af rond 16.00 uur.  
Het natuurmuseum is geopend tot 17.00 uur. Binnen kun je de expositie Schatgraven 
bewonderen. Er zijn botten van de wolharige mamoet te zien en een dino-schedel, en in 
onze ‘mini woestijn’ kun je speuren naar fossielen.  
 
De kosten 
Deelnemers betalen € 3,50 per activiteit. 
Kinderen vanaf 3 jaar betalen 4 euro toegang tot het museum, de eerste twee volwassen 
begeleiders zijn gratis (net als Vrienden van het ZNMC).  
Wij houden ons aan de huidige coronamaatregelen.  
============================================== 
Voor meer informatie: info@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
Tel. 075 631 2020 
 

mailto:info@zaansnatuurmilieucentrum.nl

