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NIEUWSBRIEF     NR. 5  2020-2021 
 
Agenda           

 
04-12-2020  Sinterklaasfeest 
04-12-2020  Studiemiddag; de kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
08-12-2020  Nieuwe ouderochtend 
15-12-2020  Kerstontbijt  
17-12-2020 Kerstviering onder schooltijd; de kinderen zijn om 12.00 uur uit en 

hebben de middag vrij! 
18-12-2020  Studiedag; de kinderen zijn vrij  
21-12 t/m 01-01 Kerstvakantie 
08-01-2021  Nieuwsbrief 6 
11-01 t/m 22-01 Citotoetsen gr. 3- 8 
 

Het team van de Korenaar wenst u een mooie 
decembermaand en een fijne kerstvakantie! 

 
 
Van Harte Gefeliciteerd! 
 

december   

05-12       Sebastiaan 16-12       Rushil 27-12       Jente 
06-12       Sven 20-12       Jip januari 
09-12       Kyra 20-12       Gabriël 02-01       Levi 
09-12       Miles 21-12       Juriaan 02-01       Fenna 
11-12       Norah 21-12       Maurits 06-01       Demis 
11-12       Joly 22-12       Yuna 06-01       Bo-Esmee 
12-12       Jona 22-12       Tijs 07-01       Jens 
12-12       Sophie 25-12       Diva 07-01       Jazz 
13-12       Yasmin 27-12       Evi  
15-12       Lauren 27-12       Sam  

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 
Vandaag hebben wij een gezellig Sinterklaasfeest gevierd in alle groepen. Ondanks alle 

corona gedoe is Sinterklaas toch met een paar Pieten naar onze school gekomen. Wij waren 

daar erg blij mee! De Sint is in de aula neergestreken en de kinderen hebben hem daar 

bezocht. Vanaf groep 5 zijn er lootjes getrokken en wat waren er weer een mooie en 

creatieve surprises gemaakt! Voor de jongere kinderen had Sinterklaas de cadeautjes 

geregeld. Wij willen de OR bedanken voor alle hulp en de organisatie.  

Het was super, we hebben genoten van deze dag! 

 

En ja, dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. 

Een bewogen en bijzonder jaar was 2020 zeker. We hadden te maken met stakingen, een 

schoolsluiting en een pandemie. Hierdoor is alles anders, maar toch ook weer niet.  

Ouders mogen al een tijd niet op het schoolplein of in de school komen. Gesprekken voeren 

we online, we geven digitale rondleidingen, we delen stappenplannen om in te loggen.  

Er zijn ouders, kinderen, leerkrachten en dierbaren ziek geworden. Er zijn mensen in 

quarantaine. We bewegen mee met de richtlijnen en aanwijzingen van de overheid, het 

RIVM en de GGD. We zijn echter nog steeds dezelfde school, met ouders, kinderen en een 

team die zich verbonden weten en die samen optrekken. Het gaat ons om de kinderen, hun 

ontwikkeling en het welbevinden. En daar blijven wij ons voor inzetten! We geven ‘gewoon’ 

onderwijs en laten ons niet uit het veld slaan als het even tegenzit. 

 

De kerstviering in de kerk met ouders en kinderen, altijd een hoogtepunt van het jaar, gaat 

nu helaas niet door. Het team en de Ouderraad zorgen voor een mooi alternatief voor de 

kinderen. U leest verderop in deze nieuwsbrief meer over de aangepaste kerstactiviteiten. 

De saamhorigheid en blijdschap om de boodschap van het licht en de geboorte van Jezus zijn 

er niet minder om. Wij danken u voor al het goede dat we samen hebben en wensen 

iedereen een zalig kerstfeest! 

Op donderdagmiddag 17 december begint om 12.00 uur de kerstvakantie. Zoals elk jaar zijn 

de kinderen de donderdagmiddag en de vrijdag voor de kerstvakantie vrij. 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een aantal maatregelen afgekondigd die in ieder geval 

tot aan de kerstvakantie zouden gelden. We hebben besloten dat we de huidige werkwijze 

doorzetten tot de voorjaarsvakantie. Het gaat dan om het werken in vaste groepen, het 

gebruik van mondkapjes door personeel in de gangen als we geen afstand kunnen houden 

en het weren van externen in de school. Professionals voor onderwijsdoeleinden en 

stagiaires mogen nog komen. Vrijwilligers en ouders voorlopig niet. Dit betekent dat we de 

gesprekken met ouders en externen zoveel als mogelijk voeren via Teams. Dit betekent 

verder dat we het overblijven voorlopig zelf regelen, dus met eigen personeel en niet met 

onze vaste vrijwilligers.  
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Uiteraard blijven alle andere maatregelen, zoals de afspraken omtrent halen en brengen, 

hygiëne, geen ouders op het plein en in de school, 1,5 meter tussen volwassenen, verpakt 

trakteren etc. ook van kracht. 

 

Afscheid van Mignon…      

Onze interne begeleider Mignon Hommes zal na de kerstvakantie bij een andere organisatie 

dichter bij huis gaan werken. Mignon heeft 17 jaar op onze school gewerkt als leerkracht, als 

interne begeleider en als unitleider. Zij is een vaste waarde voor de collega’s, voor de ouders 

en voor de kinderen. Wij realiseren ons dat het goed is als mensen nieuwe uitdagingen 

aangaan en zich verder ontwikkelen en wij gunnen Mignon deze mooie kans. Wij zullen haar 

enorm gaan missen! Dank je wel Mignon voor alles en heel veel succes met je nieuwe baan! 

Er is een vacature voor een nieuwe interne begeleider uitgezet en wij hopen snel na de 

kerstvakantie een nieuwe interne begeleider te hebben. Zodra wij meer weten zullen wij u 

verder informeren. Hieronder een bericht van Mignon over haar afscheid. 

 
Beste ouders, 
Na ruim 17 jaar op de Korenaar te hebben gewerkt, ga ik deze fantastische school verlaten. 

Ik ga na de kerstvakantie aan het werk op een basisschool in mijn eigen woonplaats. 

Ondanks dat ik heel veel zin heb in deze nieuwe uitdaging, doet het mij toch ook wel een 

beetje pijn om de Korenaar te verlaten. Ik heb hier altijd met heel veel plezier gewerkt. 

In november 2003 ben ik gestart als LIO-er in het oude gebouw en vervolgens vanaf 2004 in 

het huidige gebouw. Ik ben begonnen als leerkracht en heb bijna in elk leerjaar les mogen 

geven. Ruim 10 jaar geleden kreeg ik de kans om ook IB-er te worden. Eerst in combinatie 

met de rol van leerkracht en later als unitleider van unit 1-2. Ik heb in beide rollen met vele 

kinderen en ouders mogen samenwerken en heb dit altijd met veel plezier gedaan. De 

samenwerking met u als ouders is waardevol voor mij geweest. Niets is krachtiger dan samen 

met u als ouders te werken aan de ontwikkeling van uw kind. 

Het team van de Korenaar verdient een speciaal plekje in mijn hart. In de afgelopen jaren zijn 

er enkele kleine verschuivingen geweest maar met de meeste mensen heb ik bijna 10 jaar of 

langer mogen werken. Het is een ijzersterk team wat super op elkaar is ingespeeld, keihard 

werkt om iedere leerling te zien en te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. De Korenaar 

heeft een team wat hecht is, heel veel humor heeft en vooral voelt als familie. U zult 

begrijpen dat als een team zo voelt, dat het dan echt wel een beetje pijn doet om daar weg te 

gaan.  

Toch voel ik dat het goed is voor mijn persoonlijke ontwikkeling om de stap te zetten naar 

een nieuwe school en een nieuw bestuur. Bedankt voor alle mooie momenten en de fijne 

samenwerking!           Groet, Mignon Hommes 
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Afscheid van Tessa….      

Ook onze collega en leerkracht van unit 3/4 Tessa Pijl, gaat ons helaas verlaten. Tessa gaat in 

het buitenland een spannend avontuur aan. Verderop in deze nieuwsbrief vertelt zij 

daarover meer. Wij gaan Tessa enorm missen, maar gunnen ook haar alle kansen op mooie 

uitdagingen! De vervanging van Tessa is geregeld doordat een aantal collega’s uit de unit een 

dagje meer gaan werken. Dat is in deze tijden van lerarentekort erg fijn!  

Veel plezier en succes Tessa in IJsland! 

Hieronder een bericht van Tessa over haar afscheid 

 

Lieve ouders en kinderen, 

Na vier hele mooie en leerzame jaren op De Korenaar, neem ik over twee weken afscheid. 

Begin januari vertrek ik voor minimaal een half jaar naar Reykjavík om daar als au pair te 

gaan wonen en werken bij een IJslands gezin; iets wat al heel lang een droom van mij is! Het 

voelt dubbel om de collega’s en kinderen halverwege het schooljaar te verlaten, maar 

ondanks dat kijk ik ontzettend uit naar dit nieuwe avontuur!   

Via deze weg wil ik jullie allen bedanken voor de gezelligheid en het vertrouwen! 

Wie weet tot in de toekomst! 

 

(juf) Tessa Pijl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tekening gemaakt door juf Martine 
©fonkellijntjes 
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Sinterklaas   
 

Wat waren we blij dat ook dit jaar Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoekje bracht 
aan de Korenaar, twee keer zelfs! Wij hadden de eerste keer natuurlijk al op de 
beveiligingscamera’s gezien dat Sinterklaas samen met zijn Pieten ’s nachts naar de Korenaar 
was gegaan. Dat was spannend! Daar hoorden we Sinterklaas al zeggen dat hij op vrijdag 4 
december terug zou komen om samen met ons feest te vieren. In tijden waarin er al zoveel 
verandert, was het extra fijn om toch samen met Sinterklaas en zijn Pieten het 
Sinterklaasfeest te vieren.   
 
Zowel de peuters als Unit 1 t/m 4 gingen per klas bij Sinterklaas langs die dit jaar op het 
podium in de kuil te vinden was. Wat hebben de kinderen het gezellig gehad, we hebben 
samen gezongen en gedanst.  
In Unit 5 t/m 8 zijn ook dit jaar weer fantastische surprises gemaakt. De Pieten brachten daar 
ook nog een bezoekje en lieten de kinderen goed schrikken met hun binnenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bedanken de ouderraad voor hun inzet en natuurlijk ook Sinterklaas en zijn Pieten voor 
deze fantastische dag!  
 
(Wilt u samen met uw kind nog even genieten van de beveiligingsbeelden (film ;)), dan kan 

dat via de volgende link: https://youtu.be/I7YIzUlwfn8 ) 
 

 

 

  

https://youtu.be/I7YIzUlwfn8
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Verslag MR-vergadering 25 november 2020 
 

Er heeft reeds weer een MR-vergadering plaatsgevonden. In verband met corona heeft deze 
wederom online plaatsgevonden. Hieronder kunt u een puntsgewijs verslag lezen. 
 
Corona perikelen 
Ondanks een enkele besmetting van een leerkracht of ouder wordt het onderwijs goed in 
stand gehouden. Af en toe nadert het punt dat een groep naar huis moet worden gestuurd, 
maar gelukkig is dit nog niet nodig geweest. Wel is er natuurlijk gestopt met unitwerken en 
zal dit tot de voorjaarsvakantie worden voortgezet. De voordelen van deze periode worden 
meegenomen om hopelijk een mooie doorontwikkeling binnen ons onderwijs te maken. De 
vraag wordt gesteld of er voor de leerkrachten en leerlingen een mogelijkheid is om 
klachten/belemmeringen als gevolg van de coronatijd te bespreken. De leerkrachten geven 
aan dat de directie voor de leerkrachten altijd beschikbaar is en belangrijke thema’s 
waaronder corona ook met de leerlingen worden besproken (bijvoorbeeld bij het 
jeugdjournaal). 
 
Personele ontwikkelingen 
Er zijn per 1 januari 2021 wat personele veranderingen. Tessa gaat een jaar naar het 
buitenland maar dit kan intern in unit 3-4 worden opgevangen. Er is namelijk met een beetje 
extra personeel gestart dit schooljaar. Ook Mignon gaat per 1 januari 2021 weg. Deze 
vacature is binnen Agora uitgezet. Huidige leerkrachten van de Korenaar kunnen ook voor 
deze functie solliciteren. 
 
Schoolplein 
Werkgroep met ouders en leerkrachten wordt opgezet. We willen zo snel mogelijk in overleg 
zodat kleine aanpassingen snel gerealiseerd kunnen worden. Ook de gemeente zal erbij 
betrokken moeten worden, aangezien het openbare ruimte betreft. Mooie kans om ook een 
groenspecialist van de gemeente ernaar te laten kijken. 
 
Gezond-eten beleid 
Naast dat dit onderwerp al op de agenda stond, is ook een ingezonden brief van een ouder 

omtrent dit onderwerp besproken. Leerlingenraad heeft hier aandacht voor. Komt 

binnenkort in de nieuwsbrief voor ouders en het wordt ook onder de aandacht gebracht bij 

de leerlingen. We willen dit onderwerp op een positieve manier aanvliegen. 

 
MR-zaken 
- Er is instemming verleend op het opgestelde MR-reglement. 
- De begroting van de Ouderraad is akkoord. 
- Het MR-jaarverslag is definitief. 
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Gezond-eten beleid 

Wij hebben ervoor gekozen om de komende tijd veel 
aandacht te geven aan het onderwerp gezond eten. 

Er zijn al veel ideeën ontstaan over hoe we de gruitendagen en het gezond 
eten op onze school kunnen verbeteren. We hebben met elkaar 
woordspinnen gemaakt over gezonde 10-uurtjes, een gezonde lunch en 
gezondere traktaties. Omdat we zoveel ideeën hebben en dit graag op een 
aantrekkelijke manier willen delen, zal er binnenkort een ‘Gezond-eten 
special’ verschijnen voor alle ouders. We gaan in de klassen hierover 
vertellen zodat ook alle kinderen het weten. 

 
 

  

  

De leerlingenraad 
Feline, Matz, Melvin, Fenna, Tijs & Mia 

CBS de korenaar 3 december 2020 

Toiletten 

 

 

 

 

Op ieder toilet hangt 
inmiddels een poster 
met een quote, zodat 
de kinderen niet 
vergeten hoe ze het 
toilet moeten 
achterlaten! Matz en 
Melvin hebben dit ook 
uitgelegd in unit 3-4 
omdat zij nog niet 
allemaal zo goed 
kunnen lezen. 

Ideeënbox 

 

 

 

 

Bedankt voor alle 
briefjes! 

Een goed idee! 

We gaan de leerlingen 
die niet gekozen zijn 
voor de 
leerlingenraad vaker 
om advies vragen. 
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KERST 2020 OP DE KORENAAR  
Beste ouders,  
  
Wij willen u graag informeren over de data en tijdstippen waarop dit jaar 
aandacht zal worden gegeven aan het kerstfeest op onze school. Helaas 
vieren we deze kerst niet zoals we dat gewend zijn, maar we zullen er een 
bijzonder feest van maken met de kinderen! 
 
In de weken voor kerst maken we kerstkaarten voor de bewoners van De Lishof. Zij krijgen 
allemaal een kerstgroet van de kinderen van de Korenaar. 
  
Op donderdag 10 december maken alle kinderen een kerststukje in de klas. De ouderraad 
verzorgt een bakje, kaars, oase en een beetje groen. De kinderen mogen die dag zelf 
versiering en groen meenemen om hun kerststukje mee op te vrolijken. 
 
Op donderdag 17 december a.s. starten we in de eigen klassen met een kerstontbijt. In 
verband met de hygiëne maatregelen is er dit jaar weinig mogelijk.  Daarom willen wij u 
vragen om uw kind een eigen feestelijk kerstontbijt en drinken mee te geven. Om het extra 
feestelijk te maken kunt u denken aan: een kerststolletje, croissantje, wat fruit, yoghurt, enz. 
(Let op: in unit 7/8 géén pinda-producten!) 
 
De ouderraad zorgt voor een heel speciaal en lekker kerst tien-uurtje inclusief drinken.  
 
De kinderen mogen natuurlijk hun mooie (kerst)kleding aan en de leerkrachten zullen ervoor 
zorgen dat de klas er sfeervol uitziet! 
 
Na het ontbijt houden we in de eigen klassen de kerstviering, zoals we dat ook gewend zijn 
te doen in de kerk. We zullen een gebed voorlezen, de kinderen spelen het kerstverhaal van 
Jozef en Maria uit en we zingen met elkaar de ingestudeerde liedjes. Ondanks de 
beperkingen voelen we op deze manier toch de verbondenheid met elkaar.  
 
Als collecte-doel hebben we dit jaar gekozen voor SOS Kinderdorpen 
(https://www.soskinderdorpen.nl) Als school steunen wij al jaren projecten van SOS 
Kinderdorpen en er zijn regelmatig kinderen die op maandag geld meenemen naar school 
voor dit goede doel. Aan het einde van dit jaar willen we graag een extraatje doneren en wij 
zouden het op prijs stellen als u daaraan mee wilt doen! Op donderdag 17 december is er 
daarom een extra collecte voor SOS Kinderdorpen. Wilt u uw kind een klein bedrag mee 
laten nemen naar school? Alvast hartelijk bedankt! 
 

Zoals alle jaren zijn de kinderen op de dag van de Kerstviering, nu donderdag 17 
december, vrij vanaf 12.00 uur. De kinderen die op die dag naar de BSO gaan worden vanaf 
dat tijdstip opgevangen door de medewerkers van de Tinteltuin. Op vrijdag 18 december is 
er een studiedag en zijn de kinderen vrij.  
  
Met vriendelijke groet, De kerstcommissie  

 

https://www.soskinderdorpen.nl/

