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

NIEUWSBRIEF     NR. 5  2021-2022 
 
Agenda          
 
23-12-2021  Kerstviering in de ochtend; middag vrij en van 17-18 uur weer op school 

voor het ‘Kerstsamenzijn’ 
24-12-2021  Studiedag voorafgaand aan de kerstvakantie; de kinderen zijn vrij 
27-12 t/m 07-01 Kerstvakantie 
07-01-2022  Schoolvolleybaltoernooi, sporthal Oostzaan 
14-01-2022  Nieuwbrief nr. 6 
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 
 
   

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
december  januari 
11-12       Norah 21-12       Maurits 02-01       Levi 
11-12       Joly 22-12       Yuna 02-01       Fenna 
12-12       Jona 22-12       Tijs 06-01       Demis 
15-12       Lauren 22-12       Jonathan 06-01       Bo-Esmee 
16-12       Rushil 25-12       Diva 07-01       Jens 
17-12       Oskar 27-12       Evi 07-01       Jazz 
20-12       Jip 27-12       Sam 11-01       Niels 
20-12       Gabriël 27-12       Jente 12-01       Hailey 
21-12       Juriaan 29-12       Lucas  

                     Trakteren mag, mits klein en voorverpakt 😊 

 
Team Korenaar wenst u een hele fijne kerstvakantie! 

 
 

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 
 

Wat hebben we een superleuk Sinterklaasfeest gevierd met alle kinderen, de Sint en drie 

Pieten! Alles was weer prima georganiseerd door collega’s in samenwerking met de 

Ouderraad. Het was gezellig, het was feest er waren prachtige surprises en we hebben weer 

genoten! Verderop in deze nieuwsbrief een mooie tekening van Martine en ook nog een 

foto-collage van deze gezellige dag. Ouderraad en collega’s; heel erg bedankt voor de 

organisatie! 

 

Binnenkort is het Kerstfeest en helaas mogen we weer niet samen met ouders naar de kerk. 

De kerstcommissie heeft echter hard gewerkt aan alternatieven om toch met elkaar stil te 

staan bij het kerstverhaal en wat dat voor ons betekent. Binnen de mogelijkheden wordt het 

ongetwijfeld een mooie viering en samenzijn. Op donderdag 23 december hebben alle 

groepen (in de vaste cohorten) een Kerstviering, de middag zijn de kinderen vrij, zodat ze 

van 17- 18 uur weer op school zijn voor een gezellig ‘Kerstsamenzijn’, georganiseerd door de 

Ouderraad. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 

 

De vragenlijsten van het tevredenheidsonderzoek zijn ingevuld door de medewerkers, 

ouders en leerlingen. Een aantal kinderen uit unit 4/5 hebben een foto-opdracht gedaan, 

waarbij ze hun mening over de school in beeld hebben gebracht. Inmiddels is ook de 

stakeholdersanalyse geweest. Bij deze analyse hebben een aantal ouders en medewerkers 

de uitkomsten van de vragenlijsten geanalyseerd en geprobeerd te duiden. De tevredenheid 

is goed te noemen, terwijl er natuurlijk ook aandachtspunten zijn. Wij zullen van de 

procesbegeleider van B&T een samenvatting van de resultaten en mogelijke actiepunten 

ontvangen. Dit zullen wij eerst in de MR bespreken en vervolgens wordt het met de ouders 

gedeeld. Wij willen u bedanken voor het invullen van de vragenlijst en bedanken de 

deelnemers van de stakeholdersanalyse voor het waardevolle gesprek. 

 

De afgelopen weken hebben we opnieuw te maken gekregen met aanscherping van de 

corona maatregelen. U bent hierover via Parro al geïnformeerd, maar we zullen de 

maatregelen in deze nieuwsbrief nogmaals herhalen. We zijn erg blij dat de scholen nog 

open zijn en accepteren daarbij dat we aanpassingen moeten doen voor de veiligheid van 

iedereen. De goede samenwerking en medewerking met de ouders is iets wat wij zeer 

waarderen en we merken dat u ons helpt om zoveel mogelijk energie aan het onderwijs te 

kunnen besteden. Onze collega Martine van den Berg heeft weer een mooie tekening 

gemaakt waarin de maatregelen visueel en overzichtelijk staan vermeld. U vindt deze 

tekening als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 



Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2021-2022  nr.5  10-12-2021    blz. 3 

 

 

 

 

     

 

Onze personele bezetting komt steeds verder onder druk te staan. Iedereen die iets extra’s 

kan doen wordt ingezet en alle ruimte die we hadden aan het begin van het schooljaar 

wordt ingezet voor de bezetting van de groepen. Dit betekent dat er minder tijd is voor de 

organisatietaken en voor ondersteuning. We werken allemaal een flinke stap harder om alles 

nog te kunnen organiseren en om alle kinderen constant op school onderwijs te kunnen 

geven. De rek is er wel uit. Als we nu nieuwe tegenvallers krijgen en er collega’s afwezig zijn 

dan zullen we over moeten gaan tot het (bij toerbeurt) naar huis sturen van leerjaren. 

 

Dan hierbij een update van de zieke collega’s. Met Linda Prince (unit 4-5) gaat het inmiddels 

steeds wat beter. Ze werkt hard aan haar herstel en maakt goede vorderingen.  

Daisy Dorreboom is gelukkig weer helemaal hersteld en helemaal aan het werk. 

Inmiddels is ook Kelly de Bruin gestart met re-integreren. Ook Aline Prins (unit 1-2), Shanna 

Pettinga (unit 6-7-8) en Kees Peter Broek (ICT-coördinator) zijn nog aan het re-integreren en 

deels aanwezig. We zijn blij met de momenten dat ze er kunnen zijn en hopen dat ze snel 

helemaal beter zijn.    

 

Bezetting unit 1-2 en unit 3-4-5 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd zijn wij vanaf 1 december gestart met een 

extra kleutergroep, waarin alle nieuwe leerlingen vanaf november geplaatst worden. Door 

een mooie instroom van nieuwe leerlingen is dit mogelijk. De bezetting is gelukt, door de 

medewerking van ons huidige personeel. Voor de maand december hebben we vooral 

kinderen die komen wennen. Deze kinderen worden in december door Aline Prins, Nita 

Dompeling en Nienke de Hoogh begeleid. Vanaf januari is de bezetting stabiel geregeld. 

Onder voorbehoud, omdat we nog niet zeker weten of Kelly helemaal hersteld zal zijn. 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 b Kelly de Bruin Rian Ras Rian Ras Kelly de Bruin Kelly de Bruin  

1/2 c Carolien 

Kloosterman 

Carolien 

Kloosterman 

Carolien 

Kloosterman 

Carolien 

Kloosterman 

Rian Ras 

0/1 d Aline Prins/ 

Nienke de 

Hoogh 

Aline Prins/ 

Nienke de 

Hoogh 

Aline Prins Hennie van 

Zaane 

Hennie van 

Zaane 

 

Dit betekent dat Hennie van Zaane vanaf januari alleen nog op dinsdag wordt ingezet in unit 

3-4-5. In unit 3-4-5 werkt Renate Kooi in januari op maandag extra en op woensdag kunnen 

we het met de aanwezige mensen in de unit oplossen. 

Vanaf februari komt Rosanne van Hoeijen terug van haar zwangerschapsverlof. Dan zal de 

bezetting weer wijzigen. We zullen u daar later verder over informeren. 
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Bezetting unit 6-7-8 

Onze collega Shanna Pettinga, gaat na de kerstvakantie helaas onze school verlaten. Shanna 

gaat haar re-integratie voortzetten op een andere Agora school. Zij zal daar nieuwe stappen 

kunnen zetten in haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij vinden het heel erg 

jammer dat Shanna weggaat, maar begrijpen haar behoefte aan nieuwe uitdagingen goed en 

gunnen haar natuurlijk het beste!  

Shanna werkt op dit moment 3 ochtenden, vanwege haar re-integratie traject. 

Voorlopig zal Daisy Dorreboom een extra dag komen werken om de unit te versterken. De 

rest kunnen we opvangen met de inzet van de huidige collega’s in de unit. 

Vanaf februari verwachten wij weer meer ruimte in de bezetting en dan hopen we een 

structurele oplossing in de unit te creëren. Wij zullen u daar later verder over informeren. 

 

Corona maatregelen 

Hierbij de maatregelen zoals die nu gelden nog even op een rij: 

Mondkapjes:  

Dringend advies (dus geen verplichting): 

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 dragen een mondkapje in de gang net als alle volwassenen. 

Hierbij nogmaals het verzoek om uw kind zelf een mondkapje mee te geven. Wij hebben 

mondkapjes voor kinderen die het vergeten zijn.  

 

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, dan kunt u dit telefonisch of per mail (info@korenaar.nl) bij ons 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.  

 

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 testen moeten nog geleverd worden. Als wij de testen ontvangen hebben dan zullen wij 

de leerlingen van unit 6, 7 en 8 een aantal zelftesten mee naar huis geven. Daarbij 

ontvangen de ouders ook een informatiebrief. De zelftesten worden thuis afgenomen op 

vrijwillige basis. De uitslag hoeft niet met school te worden gedeeld. Ouders die de testen 

niet willen ontvangen kunnen dit doorgeven aan school (info@korenaar.nl). 

 

mailto:info@korenaar.nl
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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. 

 
Update MR 

Op 1 december jl. was onze laatste MR vergadering van dit jaar. Helaas vond de vergadering 

weer via teams plaats. 

Tijdens de vergadering zijn de volgende punten besproken: 

• Inspectiebezoek 4 november: Het was een positief bezoek.  

• Het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag: Dit is verplaatst naar 7 december. De 

uitkomsten zullen de volgende MR vergadering aan bod komen. 

• Instoomkleutergroep: is per 1 december gestart. Op dit moment zijn er twee nieuwe 

leerlingen, maar in januari zullen het er al tien zijn. Op dit moment zijn er voldoende 

instroommogelijkheden bij de kleuters. 

• Lopende zaken binnen de Korenaar zoals de personele bezetting en de nieuwe 

Corona maatregelen:  

• Vanwege de aangescherpte corona maatregelen, gaan we in cohorten 

werken. Wij hebben als school besloten om te blijven unitwerken met groep 

4/5 en 6/7. Beiden groepen worden gezien als één cohort. De groepsgrootte 

is door de directie met het bestuur besproken. 
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• Nieuw is het dragen van mondkapjes vanaf groep 6.   

• Ook het belang en de aandacht voor het naleven van de basisregels is besproken. 

• Het MR jaarverslag: De komende periode zal het jaarverslag worden opgesteld.  Het 

jaarverslag geeft onder andere inzicht in de wijzigingen in de samenstelling van de 

MR, de uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte keuzes. 

Volgende vergadering is op woensdag 12 januari. 

Mocht u vragen of suggesties hebben ten aanzien van bovenstaande onderwerpen of andere 

beleid gerelateerde onderwerpen die op de Korenaar spelen, dan kunt u uw vraag uiteraard 

aan ons stellen via MR@korenaar.nl, of spreek een van ons aan. De MR bespreekt uw 

opmerkingen en vragen. Op www.korenaar.nl is meer informatie te vinden over de MR.Wij 

wensen iedereen alvast fijne feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond 

nieuwjaar. 

Shirley Nooij, Denise Hutubessy, Sanne Vanacker, 

Ate Flens, Jeroen Verhoef en Eva Kon-Visser. 

 

Paarse Vrijdag 

Vandaag stond Paarse Vrijdag centraal. Paarse vrijdag is een 

dag waarop scholieren door het dragen van de kleur paars 

hun solidariteit tonen met lhbti' ers. In Nederland wordt de 

dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van 

december gehouden. Buiten aan de school hing vandaag de 

vlag met de regenboogkleuren. De kleur paars was goed 

terug te zien in de school. 

In alle units is er iets aan Paarse Vrijdag gedaan. Er is onder 

andere het boek "Een zee van liefde" voorgelezen en er zijn online lessen gevolgd van 

bijvoorbeeld Merel van Dongen, Rivkah op het Veld en Humberto Tan. 

Hieronder de link van het boek:   

https://fiverrres.cloudinary.com/image/upload/f_pdf,q_auto/v1/attachments/generic_asset

/asset/c7d26694046986af4f32c233b94569f9-1624518584261/NL_version.pdf  

  

  

mailto:MR@korenaar.nl
http://www.korenaar.nl/
https://fiverrres.cloudinary.com/image/upload/f_pdf,q_auto/v1/attachments/generic_asset/asset/c7d26694046986af4f32c233b94569f9-1624518584261/NL_version.pdf
https://fiverrres.cloudinary.com/image/upload/f_pdf,q_auto/v1/attachments/generic_asset/asset/c7d26694046986af4f32c233b94569f9-1624518584261/NL_version.pdf
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Kerst 2021 op de Korenaar 
 
We hebben als Kerstcommissie, in goed overleg met de 
ouderraad geprobeerd om voor de kinderen, ondanks 
alle maatregelen, toch een zo feestelijk mogelijk 
Kerstfeest te organiseren. De Kerstactiviteiten op school 
zullen er dit jaar 2021 als volgt uit zien:  
 
 
Donderdag 23 december 2021  
In de ochtend vieren de kinderen met hun eigen groep of unit Kerst 2021. Het Kerstverhaal 
zal worden uitgespeeld op het podium in de aula van de school. Hierbij houden we rekening 
met de afgesproken cohorten, namelijk: unit 1/2, groep 3, unit 4/5, unit 6/7 en groep 8.  
De kinderen zijn ’s middags vrij.  

 

Van 17.00-18.00 uur is er voor de kinderen in hun eigen stamgroep 
een Kerstsamenzijn.  Deze wordt volledig door de Ouderraad verzorgd en daarbij houden we 
uiteraard rekening met de Corona maatregelen. Ieder kind krijgt een eigen zakje gevuld met 
lekkers dat bij deze viering hoort. We gaan proosten met kinderchampagne en er is ook 
ander drinken aanwezig. Iedere groep is vrij om dit gezellig “Kerstsamenzijn” zelf in te vullen. 
Uiteraard mogen de kinderen hun Kerstkleren aandoen om het geheel een feestelijk tintje te 
geven.   
  
Mogelijk alternatief:  
Mochten de basisscholen al een week eerder Kerstvakantie krijgen, dan maken we gebruik 
van een alternatief programma op vrijdag 18 december, om toch Kerst te vieren. De 
vieringen zullen dan ook in de ochtend zijn. Het samenzijn is dan identiek als op de 
23ste alleen is deze dan in de middag van 13.00 tot 14.30 uur.   
  
Uiteraard wensen we U een goede en gezonde Kerst toe!  
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Kinderboekenweek actie van de Bruna. 
 
Zoals elk jaar konden we tijdens de 
Kinderboekenweek bonnen sparen van gekochte 
kinderboeken die aangeschaft waren tijdens die 
week. Dat leverde voor ons een flinke stapel 
bonnetjes op. 
Samen hebben we voor ruim € 330 aan bonnen 
vergaard. Van dit bedrag mochten we voor 20% 
gratis boeken uitzoeken bij de Bruna voor de 
schoolbibliotheek. We hebben een mooi stapeltje 
boeken kunnen uitzoeken! 
Voor iedereen die bonnetjes heeft ingeleverd: 
hartelijk bedankt!  WE ZIJN ER ERG BLIJ MEE! 
 
 
 

Gezond opgroeien: welke hulp is er voor gezinnen? 
 

Merkt u dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit door 
overgewicht? Kom dan in actie! 
Er is gratis hulp voor gezinnen om gezonder te leven in de 
gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland 
en Zaanstad. In dit korte filmpje voor ouders en jongeren leggen 
drie Centrale zorgverleners hun rol kort uit. 
 
GGD Zaanstreek-Waterland 
 

 

 
  

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/k0sq8b6qkX7VukJhAY4T_br_9oVfO1TxH5HV7mR5UkgMi4vPKF_JDcYUaGfbbuPszYpxr0PAOckbxQuQyuRB0w/YQv3SLJDt79MiiN
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/76ajplfLGGQAZ_chnho7K6h3LqY7S7pXiMjBadvt3_G-15oHdBRCI2HVRdJGJ3OtE8iyp9dipCb4vcOE4dMXqg/RKnR4fCGp7Z6dXi
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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/

