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

NIEUWSBRIEF     NR. 7  2019-2020 
 

Agenda           
10-03-2020  Nieuwe ouderochtend 
11-03-2020  Vergadering Kindergemeenteraad- gemeentehuis 15.30 uur 
12-03-2020  Gastlessen Eye Filmmuseum unit 3/4  
16-03-2020  Start 10 minutengesprekken groep 7 
19-03-2020  Vergadering ouderraad 
25-03-2020  Schoolvoetbal 
25-03-2020  Grote rekendag  
26-03-2020  Studiedag; de kinderen zijn vrij   
02-04-2020  Theoretisch verkeersexamen groep 8 
02-04-2020  Inloopavond afsluiting Project 17.30 – 19.00 uur 
03-04-2020  Nieuwsbrief 8 
09-04-2020  Paasviering 
10 t/m 13-04  Paasweekend 
14-04-2020  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 
 

maart   

07-03       Megan 16-03       Indy 25-03       Sydney 
10-03       Kian 16-03       Cas 26-03       Emma 
10-03       Elenor 17-03       Huub 26-03       Matz 
12-03       Sil 17-03       Mare 29-03       Hailey 
13-03       Sara 19-03       Clarice april 
14-03       Nischal 22-03       Thomas 01-04       Floris 
14-03       Joppe 22-03       Joey 01-04       Esmee 
14-03       Zara 24-03       Serra 02-04       Lola 
15-03       Tayler 25-03       Melvin 03-04       Shania 

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 deze plek in de nieuwsbrief is al diverse keren de problematiek rond het lerarentekort en 
de vervanging aan de orde geweest. Door onze manier van organiseren in units en de 
flexibiliteit van ons team is het ons iedere keer weer gelukt om onze zieken en afwezigen te 
vervangen. Tot vrijdag 28 februari. Helaas zagen we geen andere mogelijkheid en moesten 
we een groep naar huis sturen. Dat hebben we gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs te 
borgen, maar ook om de werkdruk van ons team te bewaken. 
Op vrijdag 28 februari hebben we leerjaar 5 vrij gegeven.  
U vraagt zich misschien af waarom niet een combinatiegroep 5/6, dat zijn minder kinderen 
dan alle kinderen van een leerjaar. Dat willen wij graag even toelichten. 
Onze manier van werken is erop gebaseerd dat alle leerlingen van een leerjaar op een dag 
dezelfde lessen volgen. Als wij een combinatiegroep vrij geven, dan is het gevolg dat 1/3 
deel van groep 5 en 1/3 deel van groep 6 de lessen missen. De rest gaat dan wel gewoon 
door en dan hebben we een probleem op de eerste dag dat alle leerlingen er weer zijn. De 
leerlingen lopen dan niet meer gelijk en dan moeten we allerlei kunstgrepen toepassen om 
dat op te lossen. Dat vinden wij onwenselijk, want daar hebben alle kinderen uit de unit last 
van. Dat is de reden dat wij ervoor kiezen om een heel leerjaar vrij te geven. Uiteraard zullen 
wij dit zoveel als mogelijk spreiden en de volgende keer zal een ander leerjaar aan de beurt 
zijn. Wij hopen natuurlijk dat het voorlopig niet meer nodig is!  
De afgelopen week hadden we weer te maken met zieken, maar gelukkig is het weer gelukt 
om dat op te lossen. Wij willen de ouders van leerjaar 5 bedanken voor het begrip, wij 
voelen ons erg gesteund in onze aanpak! 
Afgelopen week heeft een groep ouders samen onze school een extra schoonmaakbeurt 
gegeven. Alles glimt en blinkt weer! Fijn, bedankt voor uw hulp! 
 
We zijn na de voorjaarsvakantie gestart met ons jaarlijkse ondernemende project. Een 
aantal weken lang besteden we in alle units aandacht aan een zelfgekozen onderwerp. 
Er is dit schooljaar gekozen voor de volgende onderwerpen: 
Unit 1/2: Het restaurant  
Unit 3/4: Beroepen 
Unit 5/6: Spelletjes maken over spelling 
Unit 7/8: Wetenschap 
De kinderen werken in deze periode vaak aan het project en zij bereiden zich voor op een 
manier om aan de ouders te presenteren wat ze geleerd hebben. De projectafsluiting is op 
donderdagavond 2 april vanaf 17.30 uur. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging via 
Parro, maar u kunt de datum natuurlijk alvast vrijhouden. 
 
Op woensdagmiddag 11 maart om 15.30 uur is de volgende vergadering van de 
Kindergemeenteraad Oostzaan waarin ook onze school vertegenwoordigd is door Femke, 
Tijmen en Noëlle. De raadsleden van de verschillende scholen gaan de plannen presenteren. 
Onze school wil graag een speeltuin in Oostzaan. Toeschouwers zijn van harte welkom! Wij 
wensen Femke, Tijmen en Noëlle veel succes! 
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Coronavirus 
De afgelopen weken is er veel aandacht in de media over het nieuwe coronavirus (Covid-19). 
Wij hebben u al via Parro geïnformeerd over de manier waarop wij hiermee omgaan. 
Wij volgen de richtlijnen van de GGD en van het RIVM, die wij nauwlettend in de gaten 
houden.  
 
Hier nog even een opsomming van de belangrijkste maatregelen. 
Als kinderen (of volwassenen) geen klachten hebben, is het niet nodig om ze thuis te houden 
of te weren van de school. Dit geldt ook als zij in een gebied zijn geweest waar het 
coronavirus is vastgesteld.  
Wij hebben de volgende maatregelen genomen in de school: 
Wij stimuleren en leggen uit: 

- Regelmatig de handen wassen 
- Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;  
- Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken.  

Daarnaast hebben we overal handdoekrollen of papieren handdoekjes (geen gewone 
handdoeken) en extra zeep. 
We hebben ook afgesproken dat we voorlopig geen handen geven in de school. 
 
De situatie verandert snel. We raden u daarom aan om voor actuele informatie de website 
van GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl) te raadplegen én de site van het RIVM en 
de rijksoverheid. Daar vindt u de meest actuele antwoorden op veel gestelde vragen. 
(www.RIVM.nl www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Ook is inmiddels een landelijk 
informatienummer bekend: 0800 -1351.  
 
 

Grote Rekendag 
Op woensdag 25 maart vindt de grote rekendag ook op de 
Korenaar plaats! 
 
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die 
helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van 
onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat 
zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een 
dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. 
De dag wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Meer 
dan duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen 
mee. 
 
Wij hebben er als team erg veel zin in! 
 

 
 
 

http://www.ggdzw.nl/
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Armbandje knopen voor Australië 
Met themadag hebben de leerlingen van unit 5/6 en unit 
7/8 allemaal één of meerdere armbandjes geknoopt voor 
het goede doel. Er is met veel enthousiasme geknoopt. 
Donderdag 13 februari jl. organiseerden wij een markt waar 
de ouders en/of verzorgers de mogelijkheid hadden om het 
armbandje van hun kind(eren) te kopen.  
De opkomst was groot en alle armbandjes zijn verkocht. 
Wij hebben voor Australië een bedrag van € 160,- bij elkaar 
geknoopt en zorgen ervoor dat deze opbrengst zo spoedig 
mogelijk wordt gestort op de rekening van het goede doel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de MR  
Op 15 januari en 4 maart jl. waren er weer twee reguliere MR vergaderingen. Dit keer met 
onze nieuwe MR leden Eva en Marianne. Hieronder betreft een samenvoeging van de 
besproken punten van beide vergaderingen en de GMR bijeenkomsten waar de MR ook 
aanwezig is geweest.  
 
Informatie van de directie 

• Schoolplein plan: Nelleke Penninx heeft aangegeven graag mee te denken over een 
mogelijke herinrichting van het schoolplein. Marjon heeft een oriënterend gesprek met 
haar gehad over mogelijke kaders. Er wordt nu een werkgroep gevormd, die zal worden 
geleid door Naomi Swiader. Met de volgende personen is al afgesproken om deel te gaan 
nemen aan deze groep: Nelleke Penninx (ouder), Diana Verhoef (ouder/OR), Shanna 
Pettinga (lerares/MR) en Naomi (lerares/MR).  

• Hygiëne op school: Het nieuwe schoonmaakbedrijf heeft in de voorjaarvakantie met een 
speciale machine de vloer in de toiletten aangepakt.  

• Bibliotheek: De boeken voor kinderen t/m 4 jaar blijven in de Bieb Oostzaan. De nieuwe 
boekenkasten op school zijn door de gemeente gefinancierd. Alle boeken zijn gescreend 
en worden verdeeld over de Oostzaanse scholen. De roulatie van de boeken is een 
verantwoordelijkheid van de Bieb. Nita Dompeling is aanspreekpunt voor dit onderwerp. 

• Ziektevervanging: Hennie is aan het revalideren. Ze begeleidt momenteel kinderen in 
kleine groepjes en staat ook al wat uren voor de klas. Marianne vervangt Hennie in de 
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MR in ieder geval tot het einde van dit schooljaar. Mirjam is voorlopig nog afwezig. 
Vervanging voor haar is zoveel als mogelijk geregeld door de inzet van Astrid Wegman-
Stroo, Rob de Vries en de ondersteuning vanuit Broeks Events. 

• Beleidsplan ouderbetrokkenheid: Dit gaat niet over OR aangelegenheden, maar over het 
tot bloei kunnen laten komen van het kind. De wens is om dit plan in samenspraak met 
de ouders op te stellen. In een klankbordavond zou daarbij  input kunnen worden 
gegeven voor het beleidsplan. 

• Adviesvraag over gezond-eten beleid: Er is gebrainstormd over dit onderwerp in relatie 
tot verjaardagen en schoolreisjes/uitjes. MR komt met een advies daarvoor. 

• Beleid inzake naar huis sturen groepen (zoals op vrijdag 28 februari voor groep 5 het 
geval was). Er zijn richtlijnen op basis waarvan wordt besloten een groep naar huis te 
sturen. Marjon zal in de nieuwsbrief ook nog kort aandacht schenken aan dit onderwerp. 

• Coronavirus. De Korenaar volgt daarin het protocol van de GGD. Er zijn extra hygiënische 
middelen aangeschaft voor in het gebouw. 

 
Ingekomen mail 
De volgende mails zijn binnengekomen en besproken: 

• Joke de Waal: Begroting ouderraad.  

• Mario Lakeman: Verzoek om EHBO instructie als periodieke activiteit op te nemen. MR 
stelt een advies op richting directie over dit onderwerp. 

 
Verkiezing OMR 
De verkiezing is goed verlopen. In totaal waren er 50 stembriefjes ingeleverd. De uitslag is 
teruggekoppeld. Eva zal zich binnen de MR ook gaan richten op de afhandeling van alle 
inkomende mail en het verzorgen van een terugkoppeling daarbij. 
 
Overige punten 
De MR gaat aan de slag met het opstellen/actualiseren van een aantal documenten: MR 
reglement, communicatieplan, huisreglement en jaaragenda. 
 
GMR 
In december en februari kwam de GMR weer bijeen. Onderwerpen die aan de orde kwamen: 

• Nieuwe functieomschrijvingen leraren in samenspraak met de Raad van Toezicht (RvT). 

• Stellingen besproken met RvT met betrekking tot werkdruk, salariëring en staking. 

• Coronaprotocol: conform GGD. 

• Nieuwe MR leden moeten zowel de basis als de verdiepingscursus gaan volgen. 

• Vakantierooster. 
 
De volgende MR vergadering staat gepland op 8 april. 
  
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. 
 

mailto:MR@korenaar.nl
http://www.korenaar.nl/
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Steungezinnen gezocht 
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we 
samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm 
en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en 
aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- 
en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken 
over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend 
logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.  
Voor diverse gezinnen zijn wij op zoek naar een steungezin. 
Voor een 7 jarige jongen uit Oostzaan zoeken we een gezin waar hij een middag 
doordeweeks mag komen spelen en waar hij misschien een keer kan mee eten.  
https://www.buurtgezinnen.nl/lief-steungezin-gezocht-voor-een-ondernemend-jochie-
van-7-uit-oostzaan/ 
Voor een aantal gezinnen uit Zaandam zijn we ook op zoek naar een steungezin.  
Voor een 9 jarige jongen uit Zaandam zoeken we een gezin waar hij een weekenddag om de 
week mag komen spelen. Deze jongen past het beste in een rustig gezin. Hij is dol op 
fotografie. 
https://www.buurtgezinnen.nl/zaanstad/ 
Hebben jullie interesse om steungezin te worden? Meld je dan aan als steungezin 
op www.buurtgezinnen.nl. Coördinator Francis Bak-van Leeuwen neemt dan zo snel 
mogelijk contact met je op. Heb je vragen dan kun je deze stellen 
via francis@buurtgezinnen.nl of 06-2477 8784. 
 

 
 

https://www.buurtgezinnen.nl/lief-steungezin-gezocht-voor-een-ondernemend-jochie-van-7-uit-oostzaan/
https://www.buurtgezinnen.nl/lief-steungezin-gezocht-voor-een-ondernemend-jochie-van-7-uit-oostzaan/
https://www.buurtgezinnen.nl/zaanstad/
https://buurtgezinnen.webapplicatie.info/register/family/support
mailto:francis@buurtgezinnen.nl

