
Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2021-2022    nr.6  13-01-2023     blz. 1 
 

 

 
 

 
 
 

   dr. de Boerstraat 42 
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    info@korenaar.nl           
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           #deKorenaarCBS 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 6  2022-2023 
 

Agenda  
 

16-01   Theatervoorstelling Mediawijsheid groep 5 t/m 8 overdag Kunstgreep 

16-01   Theatervoorstelling Mediawijsheid ouders 5 t/m 8 ’s avonds  

16-01 t/m 03-02 Citotoetsen groep 3 t/m 8 

24-01-2023                  Groep 6 / 7; Introdans Carmen, Zaantheater 

09-02-2023  Groep 3 / 4 / 5; Assepoes, het Motorblok Zaandam 
10-02-2023  Nieuwsbrief 7 
13 t/m 24-02  10 minutengesprekken groep 3 t/m 7 
13 t/m 24-02  Adviesgesprekken groep 8 
23-02-2023  Rapport mee 
24-02-2023  Studiedag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie; kinderen zijn vrij 
27-02 t/m 03-03 Voorjaarsvakantie 
  
  

 Van Harte Gefeliciteerd! 

     
januari  februari 
18-01       Emke 28-01       Pieter 01-02       Miriam 
19-01       Feline 30-01       Jenna 07-02       Rahif 
20-01       Lara 30-01       Chloé 07-02       Sofie 
22-01       Robin 31-01       Doortje 08-02       Luuk 
24-01       Fedde 31-01       Jada 09-02       Marise 
25-01       Afram   

 
                                                   

                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 
Allereerst: de beste wensen voor 2023! Laten we er met elkaar een heel mooi jaar van 
maken!  
Vóór de kerstvakantie hebben we een hele fijne week gehad. Het kerstdiner in de klassen 
was erg geslaagd. De kinderen zagen er prachtig uit, er was heerlijk eten.  
Ook was het fijn dat we na lange tijd weer met elkaar naar de viering in de kerk konden 
gaan. We willen iedereen bedanken voor alle hulp; Ouderraad voor het aankleden van de 
school en voor nog zoveel meer, maar ook alle andere ouders die hand- en spandiensten 
hebben verricht. Enorm bedankt!  
 
Personele wisselingen 
Helaas heeft juf Linda zich na de kerstvakantie volledig ziek gemeld. Juf Linda kampte al 
lange tijd met Long-Covid verschijnselen waardoor het werk haar erg zwaar viel. Op dit 
moment is het voor haar niet mogelijk om te werken.  
We hebben een enorme puzzel gehad maar het is ons gelukt om haar dagen te vervangen 
(er zijn zoals jullie wellicht weten geen invallers beschikbaar).  
Een aantal collega’s komt extra werken en collega’s schuiven van unit. Ook zetten we extra 
in op bewegingsonderwijs, dit ook in het kader van het ‘Sportjaar’ van Agora.  
Hieronder ziet u de inzet van de collega’s tot de voorjaarsvakantie. Via Agora wordt er ook 
een vacature uitgezet voor vervanging.  
 
UNIT 3-4-5     UNIT 6-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maandag Ramon 
Rosanne 
Renate 
Sanne 
 

dinsdag Ramon 
Rosanne 
Sanne/ Wim om en 
om 
Astrid  
 

woensdag Ramon 
Rosanne 
Renate 
Wim 

donderdag Ramon 
Renate 
Wim 
Sanne 
 

Vrijdag  Ramon 
Renate 
Sanne 
Wim/ Shirley om en 
om  

maandag Martine 
Naomi 
Gaby 
 
 

dinsdag Sanne/Daisy om en 
om  
Naomi 
Gaby 
 
 

woensdag Gaby 
Daisy 
Sanne 
 

donderdag Martine 
Gaby 
Astrid 
 
 

Vrijdag  Astrid 
Naomi 
Martine 
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Instagram 
Zoals vele ouders al hebben ontdekt heeft de Korenaar sinds kort een Instagram account. 
Deze is te vinden onder de naam @cbsdekorenaar 
In Parro hebben de meeste ouders inmiddels aangegeven of hun kind in beeld mag op die 
pagina. We letten hier goed op. Het kan zo zijn dat een kind dan wel onherkenbaar in beeld 
komt, voor de sfeer maken we namelijk veel overzichtsfoto's.  
Het is een openbaar account, want we willen juist dat mensen buiten onze school ook zien 
hoe wij leren en leuke dingen doen. Daarnaast is het niet haalbaar om alle volgverzoeken te 
achterhalen. Leuk dat al zoveel ouders, collega's, familie en oud-leerlingen ons volgen! 
 
 
 

 

 

 
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: 
 
Maandag 16 januari door Marieke 
Vrijdag 27 januari door Maaike 
Maandag 13 februari door Marieke 
Vrijdag 24 februari door Maaike 
Maandag 13 maart door Marieke  
Vrijdag 31 maart door Maaike 
Maandag 17 april door Maaike 
 
 

http://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/
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Even voorstellen 
 
Mijn naam is Adriënne Borst en ik ben 39 jaar. Samen met mijn man Marcel en mijn kinderen 
Tijn en Jippe woon ik in Wormer. Sinds een jaar ben ik student aan de Spring Pabo, een pabo 
die zich richt op vernieuwende onderwijsvormen. Hiervoor ben ik sinds een paar weken 
begonnen als stagiaire in Unit 6/7. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met geschiedenis, van 
het bezoeken van musea en oude gebouwen tot het lezen van boeken en kijken van 
documentaires. Ik zal op maandag en zo af en toe op donderdag aanwezig zijn op de unit. Als 
jullie vragen hebben, kom gerust even naar binnen om me aan te spreken. 
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Schoolband M&M 
 
Op de Korenaar willen we naast de muziekclub Muziek & Meer (M&M) ook een schoolband 
M&M oprichten voor leerlingen vanaf groep 5. Bij genoeg aanmeldingen starten we de 
schoolband met blaas- en slagwerkinstrumenten voor een periode van 8 lessen, zodat je je 
instrument naar keuze die periode kunt uitproberen. Degene die kiest voor een 
blaasinstrument krijgt een heus koperen blaasinstrument mee naar huis om op te oefenen. 
Slagwerkleerlingen krijgen een oefenpad (Maakt geen herrie!!) 
De blaasinstrumenten waaruit gekozen kan worden zijn: 
 
 
Bugel:    Trompet:   Hoorn:   Trombone: 

       
Slagwerk bestaat uit:  
 
Kleine trom:  Drums:   Klein slagwerk:   Xylofoon:   
 
        

en later ook Pauken. 
 
Bij voldoende aanmeldingen (alleen voor leerlingen vanaf groep 5) starten we dinsdag 24 
januari 15:15 uur op de Korenaar. Eerst krijgen blazers en slagwerkers 3 lessen, apart van 
elkaar. Daarna voegen we iedereen samen tot 1 orkest met hulp van ervaren muzikanten.  
Dit alles inclusief huur instrument voor de prijs van € 50,- 
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AANMELDING 
Vul onderstaande strook in en mail een foto/scan naar bart.koning@quicknet.nl 
—————————————————————————————————————————
——— 
Naam: 
Geboortedatum: 
Telefoonnummer: 
Emailadres: 
 
Instrument 1e keus: 
Instrument 2e keus: 
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Muziekclub groep 3-4  Muziek & Meer gaat verder! 
 
Voor de kerst hebben diverse leerlingen van groep 3 en 4,  8 weken lang kennisgemaakt met 
zingen, klein slagwerk spelen, met boomwhackers,  een heuse partituur lezen en zelfs 
componeren met 3 noten.  
 
Omdat zij zo enthousiast waren, willen wij doorgaan met deze club en een vervolg van 8 
lessen aanbieden, speciaal voor groep 3 en 4.  
 
In 8 lessen gaan we weer lekker muziek maken en ik neem nog meer instrumenten mee. De 
lessen zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 16:00 uur. 
Kosten 50,00 euro 
 
Alleen bij voldoende aanmeldingen kunnen we weer starten. 
 
Doe jij ook mee? Stuur een e-mail naar bart.koning@quicknet.nl met je naam en in welke 
groep je zit. 
 
Groet, 
 
Meester Bart 
 
 
 
 

Brede school activiteiten 
 
Beste ouders,  
 
Het doet me genoegen jullie uit te nodigen voor deze voorstelling over social mediagebruik 
door kinderen in de basisschoolleeftijd, in de Kunstgreep. 
  
De avond wordt geleid door een theatergezelschap dat het onderwerp in levensechte scenes 
neerzet en daarmee ruimte maakt voor de ervaringen en vragen.  
Tevens starten de activiteiten van blok 3, vanaf week 3. Zo staat er een super leuke nieuwe 
activiteit klaar zoals Drama/toneelles voor kleuters waarin zij, op een speelse manier, kennis 
maken met de Engelse taal. En voor de groep 3 & 4 dansen en toneel. Voor de groepen 5 t-m 
8 EHBO lessen. Daarnaast zijn er wel genoeg sportieve activiteiten. 
 
Kijk voor alle informatie op: https://bredeschooloostzaan.nl/activiteiten/. 
Deze aankondigingen worden (ook) op facebook (Brede school oostzaan) en instagram 
(bredeschool_oostzaan) aangekondigd. Volgt u ons al? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mieke Koopman 

mailto:bart.koning@quicknet.nl
https://bredeschooloostzaan.nl/activiteiten/
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