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Agenda  
 

23-09-2022  Korenjaarfeest; inloop vanaf 17.00 uur. Show start 17.30 uur 
03-10-2022  Voorstelling Kleur!!! Fluxus unit 1 / 2 in het speellokaal 
05-10-2022  Start Kinderboekenweek, thema Gi-ga-groen  
06-10-2022  Groep 6 / 7 I ; De Stijl – Mijn Stijl in het Stedelijk Museum 
11-10-2022  Groep 6 / 7 G en H;  De Stijl – Mijn Stijl in het Stedelijk Museum 
13-10-2022  Groep 8 E en F; De Stijl – Mijn Stijl in het Stedelijk Museum 
14-10-2022  Nieuwsbrief 3 
17 t/m 21-10  Herfstvakantie 
24-10-2022  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
 
  
  

 Van Harte Gefeliciteerd! 
 

september   
07-09       Levy 23-09       Morgan 06-10       Julieta 
09-09       Tim 24-09       Sien 06-10       Jaylen 
09-09       Marnix 27-09       Melle 07-10       Rahum 
11-09       Femma 27-09       Douwe 07-10       Esmee 
12-09       Senna 28-09       Sean Auke 07-10       Tygo 
18-09       Liv 29-09       Hanne 08-10       Leon 
19-09       Julia oktober 08-10       Troy 
20-09       Anne 01-10       Lyva 09-10       Mara 
20-09       Megan 01-10       Bor 11-10       Sam 
21-09       Elisa 02-10       Marieke 14-10       Luca 
21-09       Roxy 03-10       Fiene  
22-09       Phylina 05-10       Perry  
   
 
 
 
 
 
 

  

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 eerste schoolweken zijn voorbij gevlogen. Tijdens de drukbezochte startreceptie heb ik 
met veel ouders kennis kunnen maken. Leuk om te zien dat er zo veel ouders waren. De 
startgesprekken zijn ook alweer bijna afgerond, het jaar is dus weer helemaal begonnen! 
 
Ziekte collega’s en Unit-werken  
Helaas hebben we de afgelopen weken te maken gehad met een aantal zieke collega’s. 
Hierdoor hebben we intern redelijk moeten ‘schuiven’ met leerkrachten. Ook heeft een 
aantal collega’s extra dagen gewerkt, heel fijn!  
Doordat we werken in units kan de ziektevervanging op dit moment nog worden 
opgevangen. In het kort nog even de werkwijze binnen de units:  
 
De kinderen beginnen de dag in hun eigen stamgroep. Wanneer de instructies beginnen 
worden er kleinere instructiegroepen van kinderen uit hetzelfde leerjaar gevormd en 
grotere, gemengde groepen voor het zelfstandig werken. De kinderen krijgen les van 
verschillende leerkrachten uit de unit. De voordelen van deze manier van werken zijn onder 
andere dat we heel flexibel zijn, dat we effectieve instructies kunnen geven aan kleine 
groepen en dat de leerkrachten veel en intensief samenwerken en samen leren.  
Een ander voordeel is dus dat we in geval van ziekte flexibel kunnen organiseren (uiteraard 
tot op zekere hoogte).  
 

Korenjaarfeest 
Vandaag is het een hele speciale dag voor de kinderen. Gedurende 
de hele dag gaan ze een spetterend optreden voorbereiden. Het 
optreden start om 17.30 uur.  Na het optreden is er nog veel 
gezelligheid op het plein. We hopen op een grote opkomst 
vanavond! 
 
Opladers laptops 
Herhaalde oproep: wie heeft nog laders van de uitgeleende 
laptops in huis? We kunnen deze laders niet meer bestellen dus 
dat is heel erg onhandig. We missen overigens ook nog een aantal laptops. Het zou erg fijn 
zijn als die allemaal weer terug naar school komen!  
 
Schoolkorfbal  
Wat leuk dat er zo veel kinderen meegedaan hebben met het schoolkorfbaltoernooi. Heel 
fijn dat alle teams een coach hadden. 
Op maandag en dinsdag speelden 9 teams van de Korenaar groepen 5 t/m 8. Vijf daarvan 
wisten de finale-avond te halen. Daarvan heeft groep 5/6 de derde plaats behaald. Groep 
7/8 pakte na een zeer spannende wedstrijd de eerste plaats. We hebben de wisselbeker 
meegekregen.  
Op woensdag waren de 7 teams van groep 3 en 4 aan de beurt. Het was heel leuk om jullie 
te zien spelen. Echt knap gedaan allemaal. Hier hebben verschillende teams een tweede en 
een derde prijs behaald.  
We willen de ouderraad via deze weg bedanken voor het in orde maken van alle tenues voor 
de meer dan 120 kinderen die mee hebben gedaan met het schoolkorfbaltoernooi. 
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Inloopspreekuur Jeugdteam 
Verderop in deze nieuwsbrief staat informatie over het inloopspreekuur van het jeugdteam. 
Heel fijn dat ouders op een laagdrempelige manier hun hulpvraag neer kunnen leggen. De 
data waarop het jeugdteam op school is staan onderaan het bericht!  
 
Muzieklessen in de klas 
Vanaf begin september komt de dirigent van Crescendo, Bart Koning, elke dinsdagmiddag bij 
ons muzieklessen verzorgen in de klas. 
In elk blok tussen de vakanties in, is steeds één unit aan de beurt. We zijn begonnen met 
unit 4-5. Dan tussen herfst- en kerstvakantie unit 1-2, na de kerstvakantie unit 6-7 en de 
groepen 8 en 3 sluiten de rij.  
De kinderen zijn in elk geval super enthousiast en wij ook! 
Dankjewel Bart voor je geweldige inzet! 
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Muziek op de Korenaar 
Wat heerlijk om na zo’n lange tijd weer muziek te kunnen maken op de Korenaar! 
Ik (Bart Koning) geef met veel plezier op veel basisscholen muziekles. Van al dat 
enthousiasme krijg ik juist energie. Als ik het schoolplein op loop wordt er al gezongen.  
 
Elke dinsdagmiddag zingen, spelen en trommelen we er lustig op los.  
Op dit moment ben ik samen met groep 4 en 5 muziek aan het maken. Nu heb ik alleen mijn 
gitaar mee om alles mee te begeleiden, maar hoe leuk is het als een heus orkest de liedjes 
begeleidt? 
 
We gaan ECHT optreden op dinsdag 11 oktober om 18:30 uur in de Korenaar met een orkest 
van muziekvereniging Crescendo Oostzaan erbij. Dan laten we aan de ouders en iedereen 
die het wil zien & horen wat we al kunnen.  
Na afloop kunnen de ouders ook nog een instrument van de muziekvereniging Crescendo 
proberen.  

HET WORDT EEN SPEKTAKEL  
 
Meester Bart 

 
 
Gezocht!                                                                         
Wij zijn dringend op zoek naar vaders, moeders, opa’s of oma’s, die op 
elke eerste dag na de vakantie (meestal maandag) 1,5 tot 2 uurtjes het 
luizencontroleteam willen meehelpen bij ons op school.  
Verder worden er extra controles uitgevoerd als er luizen worden 
gemeld. Dat duurt dan maximaal een half uur 
Tot de corona onze hele wereld op zijn kop zette, hadden we een vaste 
groep vrijwilligers die in een paar uur tijd alle hoofden van de 
leerlingen checkten op luizen en/of neten. Helaas is die groep helemaal 
uiteengevallen, o.a. doordat hun kinderen naar het VO zijn gegaan. 
Heeft u een paar uurtjes de tijd om ons te helpen, laat het me dan alstublieft weten.  
Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak u aan de beurt bent. 
 
U kunt zich aanmelden bij juf Nita Dompeling 
 
Vast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
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Het inloopspreekuur van het Jeugdteam 
De vragen waar ouders mee komen zijn divers; het kan gaan om vragen over de 
ontwikkeling, de opvoeding, de situatie op school en/of thuis. Het afgelopen jaar hebben wij 
meegedacht bij vragen over bijvoorbeeld buikpijn, (faal)angst en concentratieproblemen. De 
zorgen kunnen groot, maar ook klein zijn. We willen met het spreekuur de drempel verlagen 
om hulp te vragen en wij denken 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. Voor advies, 
ondersteuning, een cursus en informatie over gezondheid, opvoeden en opgroeien kun je 
altijd terecht bij het Centrum Jong in Oostzaan en in Wormerland. Ook kunnen wij 
ondersteunen bij de aanmelding bij ons Jeugdteam of bij een andere 
hulpverleningsorganisatie. 
 
Meer informatie over het jeugdteam vind je op de website: 

 www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl en kan je bellen met 06-18976879. 

 

Data inloopspreekuur op de Korenaar: 

Vrijdag 30 september door Maaike 

Maandag 10 oktober door Marieke 

Vrijdag 28 oktober door Maaike 

Maandag 7 november door Marieke 

Vrijdag 25 november door Maaike 

Maandag 5 december door Marieke 

 

  

http://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/


 

Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2022-2023    nr.2   23-09-2022     blz. 6 
 

 

 
Gratis theatervoorstelling Bedtime stories voor ouders over 

relaties en seksualiteit 
Van Dokter Corrie, Blootgewoon en de sekszusjes tot #metoo, sexting en hot girl summerlists. Er komt genoeg 

voorbij in de (sociale) media. Hoe kunnen ouders met hun kind over liefde, relaties en seksualiteit praten zonder 

dat het al te ongemakkelijk wordt? En hoe kunnen ze hun kind steunen in het ontdekken van hun eigen wensen, 

grenzen en seksuele identiteit? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de theatervoorstelling Bedtime 

stories van theatergroep Playback en GGD Zaanstreek-Waterland op 29 september in Pop- en 

Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19 in Purmerend. Inloop vanaf 19.30 uur, de voorstelling 

begint om 20.00 uur 

 

Deze luchtige, humoristische en interactieve theatervoorstelling voor ouders met kinderen tussen de 10 en 18 

jaar draait om alles wat ouders hun kind willen meegeven over liefde, identiteit en seks. Artistiek leider Kim 

Zonneveld van theatergroep PlayBack: “Het belangrijkst is dat kinderen leren wat hun eigen wensen en grenzen 

zijn. Daarom bespreken wij met ouders: hoe en wanneer geef je jouw kind de juiste tips?”.  

 

Aanmelden 

Ouders kunnen zich (zonder kind) aanmelden door snel een e-mail te sturen naar: cursus@ggdzw.nl. Graag 

naam, woonplaats en leeftijd van jouw kind(eren) vermelden.  

 

 

 
Aanbod van cursussen en trainingen 

Het Cursusbureau van GGD Zaanstreek-Waterland biedt allerlei cursussen en training op het gebied van opvoeden en 

opgroeien aan voor ouders, jongeren en kinderen uit de Zaanstreek. Inwoners uit de hele regio kunnen meedoen aan 

onze zwangerschapscursussen en workshops. Op de website staat het aanbod en kunnen inwoners zich aanmelden. 

Het doel is om de doelgroepen te ondersteunen; te empoweren tijdens zwangerschap en tijdens het opvoeden en 

opgroeien. De GGD werkt vanuit de eigen kracht van mensen. Het aanbod is gratis voor de deelnemers; behalve het 

zwangerschaps aanbod. De meeste (a.s.) ouders krijgen de kosten voor een zwangerschapscursus of les vergoed via 

hun aanvullende ziektekostenverzekering. 

 

Trainingen kinderen of ouders 

Voor kinderen heeft het cursusbureau bijvoorbeeld de weerbaarheidstraining ’Rots en Water’ of de Sociale 

Vaardigheidstraining. Voor alle kindertrainingen is er eerst een intake. 

Voorbeelden van oudercurssussen zijn ‘Peuter in Zicht’ of ‘Omgaan met Pubers’. De meeste ouders vinden het erg fijn 

dat ze hier waardevolle tips krijgen van de trainers én van de andere ouders uit de groep. Ouders geven in evaluaties 

aan dat ze het leerzaam (en gezellig) vonden om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. 

 

Interesse? U kunt het Cursusbureau op werkdagen bellen tussen 9.00 - 17.00 uur op 075 – 6518370. 

Of kijk op de website van het Cursusbureau: www.cursusbureauzaanstreek.nl 

 
  

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/Ck0M7AbFm34imeVGCDnUs_GLU0W2Cx6gJzIME12vVgH0xQnT6qFg0NxZJxht59egxACyteU6qulLZOplRWqm1w/nGGV4aSR2w2t8S4
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/Ck0M7AbFm34imeVGCDnUs_GLU0W2Cx6gJzIME12vVgH0xQnT6qFg0NxZJxht59egxACyteU6qulLZOplRWqm1w/nGGV4aSR2w2t8S4
mailto:cursus@ggdzw.nl
http://www.cursusbureauzaanstreek.nl/
https://www.ggdzw.nl/
https://www.ggdzw.nl/


 

Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2022-2023    nr.2   23-09-2022     blz. 7 
 

 

 

 

 

 



 

Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2022-2023    nr.2   23-09-2022     blz. 8 
 

 

Kinderboekenweekfeest Zaantheater (4-10 jaar) 
Gratis toegankelijk familiefeest op zondagmiddag 9 oktober 

 
Voorlezen, optredens, knutselen, dansen, muziek maken én drie voorstellingen: op zondag 9 
oktober is het Kinderboekenweekfeest! Tijdens dit festival is er vanaf 13.00 uur van alles te 
beleven in het Zaantheater. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Gi-ga-groen’ en 
staan dieren en de natuur in de spotlights. De toegang is gratis en voor een klein prijsje 
kunnen bezoekers ook naar een te gekke voorstelling. 
  
Op deze zondagmiddag zijn er een heleboel gratis activiteiten in het Zaantheater. Versier 
een levensgrote draak samen met leerlingen van Compaen VMBO. Dansschool Jemisquare 
zorgt dat de voetjes van de vloer gaan met coole dansworkshops. Er kan geknutseld 
worden en gepuzzeld. Medewerkers van de Bieb lezen de kleintjes voor en de grotere 
kinderen gaan zelf aan de slag met een IPad. En de Zaanse Bruna neemt een schrijver mee 
die voorleest uit een zelfgeschreven boek. 
  
Te gekke voorstellingen voor een klein prijsje 
Voor € 5,00 kan je ook nog een te gekke voorstelling bekijken tijdens het 
Kinderboekenweekfeest. Er zijn drie voorstellingen te zien voor kinderen vanaf 4 jaar. In de 
vrolijke voorstelling ‘Koos & Moos’ staan koala Koos en zijn vriend Moos uit de gelijknamige 
YouTube-serie op de planken. Zij komen erachter dat je zelf meer kunt doen voor het klimaat 
dan je denkt. 'Stapelgek’ is een voorstelling naar het  Zaanse boek 'Sjoerd en de Stapelstad' 
van Barry Menger. Een stapelgek verhaal zonder woorden, met veel (bouw)geluiden, 
slapstick, blokjes en houten poppetjes. En comedian Wijnand Stomp laat je luisteren, 
genieten en lachen tijdens zijn voorstelling ‘Ik, Anansi’. 
  
Het Kinderboekenweekfeest in het Zaantheater is het leukste uitje voor het hele gezin op 
zondag 9 oktober en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het festival en de activiteiten zijn gratis 
toegankelijk. Voor de voorstellingen wordt € 5,00 entree gevraagd. Kaarten bestellen voor 
de voorstellingen kan via www.zaantheater.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
Tamar Uylenburg 
  
Medewerker Stadsprogrammering 
  

     
   
Nicolaasstraat 3 
1506 BB Zaandam 
075 – 6 555 335 
www.zaantheater.nl 
  
 
  

http://www.zaantheater.nl/
http://www.zaantheater.nl/
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