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   1511 VH Oostzaan 
    tel. 075 2010115     
    info@korenaar.nl           
    www.korenaar.nl 
 
          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 3  2021-2022 
 
Agenda          
 
18-10 t/m 22-10 Herfstvakantie 
25-10-2021  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
29-10-2021  Disco per unit: 
                                       Unit 1/2/3  14.30-15.30 uur 
                                       Unit 4/5  15.45 – 17.15 uur 
                                       Unit 6/7/8  17.30 – 19.00 uur 
04-11-2021  Inspectiebezoek 
09-11-2021  Voorstelling unit 1/2 , Camping Pavarotti 
12-11-2021  Nieuwsbrief 4 
17-11-2021  Tevredenheidsonderzoek in één dag 
18-11-2021  Voorstelling unit 6/7/8,  De Assenpoetser 
22-11-2021  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
 
   

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
oktober   
16-11       Tobias 30-11       Zoë  04-11       Joy 
19-11       Nilla 30-11       Boris 05-11       Jouri 
25-11       Ginny 31-11       Lana 09-11       Steven 
26-11       Julia november 11-11       Mirthe 
26-11       Emin 02-11       Evy  
30-11       James 03-11       Sophia  

 

Trakteren mag, mits klein en voorverpakt 😊 
 

 

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 herfstvakantie staat voor de deur, we hebben er alweer 8 schoolweken opzitten! 

Het waren 8 hele intense en fijne schoolweken. We hebben als vanouds ons onderwijs in de 

unit-organisatie gegeven en dat was best weer even wennen. Inmiddels weten de kinderen 

weer hoe het werkt en zijn de roosters geoptimaliseerd. We hebben niet alleen hard 

gewerkt aan lezen, taal en rekenen, maar zijn ook op schoolreis geweest, er is gekorfbald, er 

zijn weer mooie themalessen gegeven.  

De ouderraad organiseert voor alle kinderen een disco op 29 oktober. Er komt een echte DJ 

en het wordt een spetterend feest!  

Kortom, het bruist en sprankelt weer en wij genieten daar enorm van! 

 

De Kinderboekenweek is feestelijk geopend, er is voorgelezen, gewerkt aan boekpromotie 

en aan het thema. De Kinderboekenweek is afgesloten met de jaarlijkse boekenmarkt.  

Het thema van de Kinderboekenweek was “Worden wie je wil”. Het ging niet alleen over 

beroepen, maar ook over persoonlijke identiteit en er mogen zijn. Vanuit de extra middelen 

die we van de overheid krijgen hebben we dit jaar eens flink uitgepakt en voor alle units een 

voorstelling (in de school) passend bij het thema geregeld. Unit 3-4-5- heeft donderdag 

genoten van de voorstelling: ‘Ik word een ontdekkingsreiziger’. Unit 1-2 gaat 9 november 

kijken naar de voorstelling ‘Camping Pavarotti’ voor unit 6-7-8 wordt op 18 november “De 

Assenpoetser’ opgevoerd. Verderop in deze nieuwsbrief een aantal verslagen en foto’s van 

de activiteiten. 

 

Op de klankbordavond van 14 oktober hebben we gesproken over het vergroenen van het 

schoolplein en over ouderbetrokkenheid. Fijn dat veel ouders naar school kwamen om met 

ons mee te denken en om ons van input te voorzien. We zullen de input uitwerken en op 

een later moment naar u terug koppelen. 

 

Op donderdag 4 november zal de onderwijsinspectie onze school bezoeken in het kader van 

het themaonderzoek ‘Effectieve tijdsbesteding’.  Met dit themaonderzoek verzamelt de 

inspectie informatie voor de rapportage “De staat van het onderwijs”, welke elk jaar 

verschijnt. Het betreft dus geen beoordeling van de school, maar een algemeen onderzoek.  

 

Over het themaonderzoek:  

In het primair onderwijs wil de inspectie meer zicht krijgen op de besteding van de 

onderwijstijd. Hoe besteden leraren de onderwijstijd in en buiten de klas en hoe ervaren zij 

dit? De inspectie onderzoekt dit op ruim 200 scholen. Ze letten op de taakgerichtheid van 

leraren tijdens de lessen en kijken naar de tijd die leraren buiten de les besteden aan de 

(extra) begeleiding van leerlingen in hun klas. In het onderzoek houdt men er rekening mee 

dat leraren ervaren dat de werkdruk de afgelopen jaren is toegenomen en dat het moeilijker 



Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2021-2022  nr.3  15-10-2021    blz. 3 

 

 

 

 

     

 

is geworden om alle leerlingen in de klas voldoende aandacht te geven.  

 

De inspecteur gaat op 4 november in gesprek met de directie, de interne begeleiding en een 

aantal leerkrachten. Daarnaast zal de inspecteur een aantal lessen bezoeken. We krijgen 

geen rapport op schoolniveau, alleen een mondelinge terugkoppeling.  

 

Op woensdag 17 november wordt het ‘tevredenheidsonderzoek in 1 dag’ bij onze school 

afgenomen door het organisatie adviesbureau B&T. Elke twee jaar nemen we een 

kwaliteitsvragenlijst af en dat doen we nu ook weer. Ouders, medewerkers en bovenbouw 

leerlingen vullen deze vragenlijst in. Daarnaast maken kinderen van groep 4 en 5 foto’s van 

de school waarin hun tips en tops naar voren komen. Een aantal kinderen presenteren de 

foto’s aan de directie. Verder zullen er gesprekken worden gevoerd met ouders, 

medewerkers en directie. De procesbegeleider zal aan het einde van de dag een 

terugkoppeling geven van de bevindingen. Op deze manier wordt de informatie niet alleen 

via een vragenlijst verzameld, maar ook via een dialoog met alle betrokkenen. Wij zijn erg 

benieuwd naar de uitkomsten en houden u uiteraard op de hoogte! 

 

Personele zaken 

Er zijn nog steeds een aantal collega’s aan het re-integreren. Het gaat om Shirley, Shanna, 

Aline en Kees Peter. Helaas zijn ze allemaal nog niet volledig hersteld, maar we zijn blij dat 

het steeds beter gaat.  

Vanaf deze week is Kelly de Bruin (unit 1-2) ziek thuis. Zij heeft een blessure met veel pijn en 

moet rust houden. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en wij hopen dat ze er snel 

weer zal zijn.   

Naast bovenstaande langdurige (gedeeltelijke) afwezigheid van collega’s hebben we ook te 

maken met korte afwezigheid vanwege bv. griep of studie. Het lukt ons tot nu toe om dit 

met elkaar op te vangen. Dit kan ten koste gaan van extra ondersteuning of van het werken 

in kleine instructiegroepen. Wij vragen om uw begrip hiervoor. 

 
Geboren! 
Onze collega Rosanne van Hoeijen is op 10 oktober bevallen 

van een gezonde dochter! 

Ze heet Bobbi Saar en het gaat goed met het jonge gezin. 

Wij wensen Rosanne, Mark, Liz en Bobbi heel veel geluk!  
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Even voorstellen 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Graag zou ik mijzelf even willen voorstellen. 
Mijn naam is Joëlla van Dam, twintig jaar oud 
en student aan de Hogeschool de IPABO in 
Amsterdam. Voordat ik aan de PABO begon heb 
ik de studie CIOS (centraal instituut opleiding 
sportleiders) met succes afgerond. Ik ben 
wonend in Oostzaan en voor mijn studie ben ik 
komend schooljaar te vinden op De Korenaar in 
unit 6/7/8 als stagiair. Dit standaard op de 
maandag en om de zes weken een hele week.  
Naast mijn studie die betrekking heeft op kinderen, ben ik zelf al aan het werk in het 
vakgebied met kinderen. Ik ben werkzaam bij de kinderopvang Berend Botje in Oostzaan. 
Naast mijn studie en werk ben ik ook vaak te vinden in de Sporthal van Oostzaan om een 
potje te volleyballen bij VV Compaen.  
 
Nu ik mijzelf kort heb voorgesteld heb ik zin in komend schooljaar bij De Korenaar.  
Groetjes,    Joëlla van Dam  
 

Spaar mee voor onze schoolbieb!  
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek 
organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje. Bruna wil graag 
(voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen 
met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
 
Zo werkt het:  
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en 
lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een 
tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen.  
Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer 
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  
Spaar je mee?  
Inleveren van de bonnen kan t/m 10 november bij juf Nita.  
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
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Het Jeugdteam  

 

Inmiddels bestaat het inloopspreekuur van het jeugdteam in onze school alweer een aantal 
jaar. De afgelopen tijd online/telefonisch, maar vanaf nu kunnen deze weer ‘live’ 
plaatsvinden.  
Voorlopig zal Marieke (psycholoog jeugdteam Oostzaan en Wormerland) het spreekuur 
draaien.  
Zij zal op onderstaande woensdagochtenden van 8.30 tot 9.30 aanwezig zijn in de IB-kamer:   
  

 
 

27 oktober  
24 november  
22 december  
  

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/
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Kinderboekenweek 2021 
 
Op woensdag 6 oktober hebben we de opening van de Kinderboekenweek 2021 gevierd. Het 
thema van dit jaar is: ‘Worden wat je wil’  
In de kuil waren de groepen 1, 2 en 3 bij elkaar gekomen om samen te luisteren naar juf 
Sanne, die verkleed als piloot vertelde over het thema. 
De kinderen mochten deze dag verkleed in-wat-ze -willen-worden op school komen. We 
hebben heel veel interessante beroepen langs zien komen! 
Van banketbakker tot politieagent en van prinses tot dinosaurus. 
Tot slot hebben we met elkaar gedanst op het liedje van de Kinderboekenweek: ‘Ik word 
lekker wat ik wil’ onder leiding van 2 meiden uit groep 7. 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Kinderboekenweek duurt officieel nog tot en met 17 oktober. Op school gaan we er nog 
even mee door, want er zijn nog een paar voorstellingen in het verschiet met het thema van 
de Kinderboekenweek. En ook bij unit 1-2 werken ze na de vakantie nog even verder aan het 
thema. 
Maar laten we het belangrijkste niet vergeten: 
 

Lezen is een feest voor jong en oud! 
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"De Kinderboekenweek 2021 is een groot succes!” 

 
In de units is er aandacht besteed aan de opening en het thema 'Worden wat je wil'. Er is 
gedanst, gezongen, er is gepresenteerd, er is gesproken over boeken, er is geknutseld en er 
is natuurlijk veel gelezen en voorgelezen. 
Geweldig om te zien hoe creatief kinderen en ouders zijn bezig geweest met de 
boekendozen, hoe mooi de kinderen verkleed naar school kwamen en hoe goed er is 
voorgelezen!  
Zo fijn om als afsluiting weer een boekenmarkt te kunnen houden. 
Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Namens de werkgroep Kinderboekenweek"  
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Schoolreisje 2021 
 
 

Verslaggevers: Elize Kool en Fiene Flens 
 
 

Donderdag 30 september zijn we met bussen vertrokken om 9 uur naar 
Sprookjeswonderland. In de bus van groep 1/2 werd gezongen van Cowboy Billy Bong. Bij 
groep 3 was “Zo gaat de molen” een ware hit. Al was “de Wielen van de bus” een goede 
tweede. 
Aangekomen bij het pretpark gingen we eerst wat drinken en kregen we een ontbijtkoek. 
Ook kregen we een kaartje voor de lieveheersbeestjebootjes. Daar zijn we dan ook als eerste 
naar toe gegaan. Het was gelukkig erg rustig en hoefden we niet lang te wachten. Daar was 
Benjamin erg blij mee. (foto) 
Na de bootjes zijn we gaan racen met de muiskarretjes. Luuk wilde graag dat zijn karretje 
zou worden voortgeduwd door het karretje van Evi, maar Evi vond dat niet zo’n goed idee. 
Want Luuk is best wel zwaar; aldus een vermoeide Evi. Fedde ging ondertussen op 
onderzoek uit voor de volgende attractie.  
Megan, Stacy, Ginny en Elize vonden de speeltuin het leukste. Vooral de theekopjes waren 
erg leuk. Al kon de draaier wel harder draaien. We werden er namelijk niet heel erg draaierig 
van.  
Als middageten kregen we patat met mayonaise. Er waren wel een paar kinderen die het 
jammer vonden dat er geen Ketchup was. Wel top waren de stukken komkommers en de 
Sultana’s. Daar willen we de ouderraad hartelijk voor bedanken.  
Na de patatten zijn we naar de voorstelling van Violinde geweest. Violinde is wel een slechte 
eter. Ze lust alleen verse aardbeien met slagroom. Maar niet van vanmorgen! Dan zijn ze 
niet vers meer en dan lust zij ze niet. Gelukkig leefde ze nog wel lang en gelukkig met haar 
prins en at ze weer alles.  
Een ritje met de trein hebben we ook gemaakt. Elize zat voorin terwijl juf Sanne helemaal 
achterin zat. Maar dat vond juf Sanne wel grappig. Fiene zat met haar groepje achterin de 
trein. Het drakenbos leek in het begin erg eng, alleen bewogen de draken helemaal niet dus 
konden ze ons toch niet pakken! 
Na de autootjes zijn we nog heel vaak de draaimolen ingegaan. Het begon namelijk ook te 
spetteren en dan is een draaimolen lekker droog. (Foto: Roey vond een plekje in het mandje 
van de olifant en Fiene op de Giraf. Juf Sanne aaide de struisvogel.)  
Voor we om 15:00 weer met de bus naar huis zouden gaan, kregen we nog een perenijsje. 
Het ijsje had wel een hele rare uitwerking op Rens en Luuk. (zie foto). 
Wij vonden het een erg leuk schoolreisje en hopen nog veel leuke schoolreisjes te beleven.   
Elize & Fiene 

 

 

 

 

.  
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Sprookjeswonderland, 30 september 2021 
 
Na lang aftellen was het eindelijk zo ver: het was de dag van het schoolreisje!!! 
 
Vandaag mochten wij in de klas onze jassen aanhouden en nadat de groepjes gemaakt 
waren gingen wij gelukkig snel de bus in: op naar Sprookjeswonderland! De gehele heenreis 
hadden wij liedjes gezongen waarbij Cowboy Billy Boem de absolute favoriet was. 
 
In het park gingen Tim, Oscar, Mette, Jayce, Boaz en ik samen met het groepje van Gemma 
(met Yindee, Niels, Kevin en Jens) op pad. Eerst in de bootjes, daarna naar de ratten, met de 
trein en vijf keer in de auto’s zodat iedereen een rondje kon sturen. Nadat wij onze buik 
gevuld hadden met patatjes gingen wij heerlijk in de speeltuin spelen en konden wij daarna 
even bijkomen tijdens de voorstelling van Violinde. Na een rondje door het sprookjesbos, 
een paar rondjes op de draaimolen en een ijsje was het helaas alweer tijd om met de bus 

richting huis te gaan. Tijdens de terugreis was het een stuk rustiger in de bus 😊! 
 
Het was een zeer geslaagde en zonnige dag! 

Eva 
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De Heemtuin        
 
Vanaf zondag 17 oktober wordt de heemtuin (alweer voor de vijfde keer!) omgetoverd tot een 
sprookjestuin. Het is dan herfstvakantie en een perfect moment om de heemtuin te bezoeken. Je 
kunt hier dan diverse sprookjesfiguren tegenkomen. Er loopt een kip met gouden eieren rond en 
Roodkapje met haar mandje. Klein Duimpje zit ergens verstopt in de bosjes en dit jaar is ook 
Sneeuwwitje van de partij. Zij zal ergens bij de bijenstal te vinden zijn. De vriendelijke Vertelheks is 
dagelijks aanwezig en het bootje van de Heen-en-Weerwolf vaart ook weer regelmatig. Kinderen 
kunnen een speurtocht volgen en komen zo langs alle prachtige plekjes van de Sprookjestuin. Het is 
heerlijk om hier rond te speuren met (groot)ouders, broertjes, zusjes en vrienden. De tuin is zo mooi 
dankzij de vele vrijwilligers en de fantastische creaties van de kunstenaars Anja Jonker en Marije 
Samuels.  
 
De Sprookjestuin is geopend van zondag (17 oktober) tot en met vrijdag (22 oktober) van 10.00 tot 
16.30 uur. Dit jaar moet je van tevoren reserveren. Dat kan via de website van het ZNMC 

(www.zaansnatuurmilieucentrum.nl). Op de posters staat een QR-code die je meteen doorlinkt 
naar de reserveringspagina. Reserveren kan vanaf 11 oktober. 
 
We zijn dit jaar een ‘doorstroomlocatie’: de ingang van de Sprookjestuin is zoals altijd bij de 
hoofdingang van de heemtuin. De uitgang bevindt zich deze keer bij het fietspad langs de Gouw. Er 
wordt gewerkt met tijdsblokken waarop je kunt binnenkomen (laatst shift 15.00 uur). Je kunt daarna 
zo lang blijven als je wilt. Gemiddeld zijn bezoekers ongeveer anderhalf uur aanwezig in de tuin. 
Kinderen betalen € 5,00 (volwassenen mogen gratis naar binnen). Voor dat geld krijgen ze een 
speurtocht, limonade en nog iets lekkers. Honden zijn helaas niet welkom.  

 

WAAR:   HEEMTUIN, ZAANDAM 
WANNEER:   ZONDAG 17 T/M VRIJDAG 22 OKTOBER (10.00-16.30 UUR)  
WAT:    SPROOKJESTUIN 
RESERVEREN:  ONLINE VIA WWW.ZAANSNATUURMILIEUCENTRUM.NL 
=================================================================== 
 

Voor meer informatie: Telefoon: 075-6352185, E-mail: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
Of: P.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl, 075 631 2020 
 
De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark, direct ten zuiden van het Zaans Medisch 
Centrum/Gouwpark. Hoofdingang aan parkzijde, nabij eendenvijver. Via openbaar vervoer bereikbaar 
met bus.  

 

                                                          

http://www.zaansnatuurmilieucentrum.nl/
mailto:j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl
mailto:P.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl
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