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NIEUWSBRIEF     NR. 5  2022-2023 

Agenda  

20-12-2022                   Groep 8 E en F: Sleeping Beauty, Nationaal Ballet 

20-12-2022                   17.00 uur Kerstdiner 

22-12-2022  De kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. Kerstviering  ‘s avonds 

22-12-2022                   Kerstviering in de Grote Kerk 

                                        17.00 uur groep  1 t/m 5 

                                        19.00 uur groep  6 t/m 8 

23-12-2022                   Studiedag; de kinderen zijn vrij 

26-12 t/m 06-01          Kerstvakantie 

13-01-2023  nieuwsbrief 6 

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

 Van Harte Gefeliciteerd! 

december     
12-12       Jona 21-12       Maurits 29-12       Lucas 
15-12       Lauren 22-12       Yuna januari 
16-12       Luca 22-12       Tijs 02-01       Levi 
17-12       Oskar 22-12       Jonathan 02-01       Fenna 
17-12       Luke 23-12       Joshua 03-01       Nina 
19-12       Eïza 25-12       Diva 04-01       Phileine 
20-12       Jip 27-12       Evi 06-01       Demis 
20-12       Tygo        27-12       Sam 07-01       Jens 
20-12       Gabriël 27-12       Jente 07-01       Jazz 
21-12        Juriaan 28-12       Brend 11-01       Niels 
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Van de directie  
 

Terugblik 
Beste ouders,  

Bij deze alweer de laatste nieuwsbrief van 2022! 

Voor mij een moment om terug te blikken op de afgelopen maanden: ik ben na de 

zomervakantie als interim directeur begonnen op de Korenaar. Vanaf het begin was het me 

duidelijk: de Korenaar is een school waar een grote betrokkenheid is. Betrokkenheid vanuit 

leerkrachten, ouders maar ook vanuit kinderen. De manier waarop hier wordt 

samengewerkt vind ik echt uniek.  

 

We hebben de afgelopen maanden één keer een groep naar huis moeten sturen omdat er 

geen vervanging geregeld kon worden. Alle andere momenten dat er uitval was (en dat was 

echt vaak!) hebben we het onderling kunnen regelen. Collega’s zijn vaak op hun vrije dag 

komen werken en ook werd er heel regelmatig gewisseld van groep om de instructies in alle 

groepen door te kunnen laten gaan. Ook de ondersteuners hebben hier een grote bijdrage 

aan geleverd. Heel erg fijn dat dat op deze manier kan!  

Maar naast de organisatorische inspanning zie ik ook een enorme inhoudelijke 

betrokkenheid; álles voor de kinderen, kijken in het belang van de kinderen! Ik denk dat de 

kinderen van de Korenaar zich gelukkig kunnen prijzen met zulke leerkrachten.  

 

Ik wil ook complimenten geven aan de ouders van de Korenaar! Ik zie een heel actieve MR 

en OR. Ouders mogen gelukkig weer ‘gewoon’ in de school komen en dat maakt het contact 

zoveel gemakkelijker. De OR is weer heel actief geweest; denk aan het Korenaarfeest, het 

Sinterklaasfeest en nu weer de Kerstperiode. De school ziet er fantastisch uit! Bedankt 

hiervoor.  

 

Maar ook de kinderen van de Korenaar verdienen een groot compliment. Ik sta zo nu en dan 

voor de groep en dan merk ik hoe aardig en leuk onze kinderen zijn. Daarnaast zijn ze heel 

geïnteresseerd en erg goed aanspreekbaar. En natuurlijk is er weleens iets, maar de 

positiviteit overheerst aan alle kanten! 

 

Het was de bedoeling dat ik tot de kerstvakantie op de Korenaar zou blijven. Er is echter nog 

geen nieuwe directeur gevonden waardoor mij is gevraagd in ieder geval tot eind maart te 

blijven. En dat vind ik leuk. Ik heb inmiddels veel ouders ontmoet maar er zijn natuurlijk ook 

ouders die ik nog niet persoonlijk ken. Wellicht treffen we elkaar binnenkort!  

 

Leerkrachten nieuws 

We hebben leuk nieuws; juf Lilian is zwanger!  

De eerste periode van de zwangerschap heeft Lilian zich erg ziek gevoeld. Ze is daarom ook 

langere tijd thuis geweest. Met de baby gaat het gelukkig heel goed!  

Juf Lilian probeert vanaf volgende week haar werkzaamheden op school weer heel langzaam 

op te pakken.  
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Juf Linda werkt al enige tijd halve dagen ivm long Covid. Helaas is ze nog niet genoeg 

hersteld om al haar werkzaamheden weer op te pakken.  

Juf Astrid en juf Shirley vervangen haar op donderdag- en vrijdagmiddag. Op dinsdagmiddag 

wisselt de vervanging.  

 

PR 

Binnenkort kunnen jullie de Korenaar volgens via Social Media. We gaan een Instagram (en 

een daaraan gekoppeld Facebook account) aanmaken zodat onze school ‘gevolgd’ kan 

worden. We zijn trots op onze school en ons Unit-onderwijs en willen dat ook uitdragen!  

Om te weten van welke kinderen we foto’s mogen plaatsen vragen we jullie de privacy 

voorkeuren door te geven. Dat kan via Parro op de volgende manier:  

 

1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen. 

2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het 

kind. (Klik hier op beeldmateriaal socialmedia. Ook voor de andere 5 onderdelen 

wordt verzocht de privacy voorkeuren aan te geven) 

 

Mediawijsheid 

Op 16 januari gaan alle kinderen van groep 5 t/m 8 naar een theatervoorstelling in de 

Kunstgreep. Deze voorstelling wordt aangeboden door de gemeente Oostzaan en heeft als 

onderwerp: ‘Mediawijsheid’.  

Ouders mogen ook naar de voorstelling mogen komen, maar dan ’s avonds. Hier volgt z.s.m. 

een uitnodiging voor. Zet het dus alvast in de agenda; 16 januari ’s avonds!  Wij denken dat 

het heel zinvol en leuk is voor ouders om naar deze voorstelling te komen.  

 

Van de MR 

MR Update vergadering 16 november 
Op de vergadering hebben we gesproken over de voortgang betreffende het werven van een 
nieuwe directeur, de hygiëne van de toiletten, de begroting van de ouderraad, de voortgang 
van het schoolplein en hebben we het gehad over de PR van de Korenaar. 
 
Vacature directeur: 
Op dit moment staat de vacature nog steeds open en is er nog geen geschikte kandidaat 
gevonden. Wel wordt er vanuit Agora actief gezocht. Komende week is er weer een 
sollicitant waar een gesprek mee gevoerd gaat worden. Hier is vanuit de Korenaar een 
afvaardiging bij die ook een stem in het proces heeft. Daarnaast hebben we aangegeven dat 
wij het op prijsstellen wanneer Heleen tot aan de zomervakantie aan kan blijven. Op dit 
moment is zij reeds vastgelegd tot en met maart. Afhankelijk van wel of niet een kandidaat 
of een minder ervaren kandidaat kan het zijn dat zij inderdaad tot de vakantie aanblijft. 
Wanneer er een nieuwe directeur is melden wij dit uiteraard direct.  
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Hygiëne toiletten 
De MR heeft weer berichten ontvangen dat de frisheid van de toiletten te wensen overlaat. 
Besproken is dat dit onderwerp weer besproken wordt met de kinderen. Tevens is het 
wellicht handig om thuis dit onderwerp te bespreken als zich dit voordoet. De leerkracht kan 
niet full time voor het toilet de wacht houden en is het aan een ieder om het toilet netjes 
achter te laten. En te melden wanneer zeep, doekjes en of toiletpapier op zijn.  
 
Begroting OR 
Elk jaar wordt door de MR de begroting besproken van de Ouderraad. Dit jaar is er een 
uitdaging omdat het afgelopen jaar de kosten extreem hoog zijn geweest. Hierdoor is er 
meer uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. Uit de cijfers blijkt tevens dat 10 tot 15 % 
van de gevraagde oudergelden niet wordt voldaan.  
Voor komend jaar moet de begroting nog een keer goed bekeken worden of de gewenste 
activiteiten ingepland kunnen worden, een andere invulling gaan krijgen of in het minst 
leuke geval niet door kunnen gaan. Het zijn roerige tijden en moet er goed gekeken worden 
naar de uitgaven.  
Ouderbijdrage is niet verplicht, en geen kind mag worden buitengesloten, maar de 
hoeveelheid gelden bepalen wel welke leuke activiteiten wel al dan niet gedaan kunnen 
worden.  
 
Schoolplein 
De projectgroep voor het nieuwe schoolplein is in contact gekomen met Agora en er is 
besproken wat er vanuit Agora geboden kan worden om tot een nieuw schoolplein te 
komen. De ideeen die tot nu toe opgehaald zijn moeten nu tot een uitgewerkt plan komen. 
Hiervoor is een ontwerp nodig om te kunnen bepalen wat er allemaal nodig is. We hopen de 
volgende MR vergadering te horen wat de voortgang is. Hierbij zal een groen schoolplein een 
van de speerpunten zijn.  
 
PR Korenaar 
Binnen het team van de Korenaar is er gesproken om als school zich beter/anders te 
profileren. Het is belangrijk om de aanwas van nieuwe leerlingen te waarborgen. Het zou 
goed zijn om als school en een ieder die hier direct/indirect mee verbonden is, zich uit te 
spreken over de school. Dat we trots mogen zijn op alles wat we op school bereiken en ook 
uitdragen waarom de Korenaar zo een goede school is.  
 
Tot zover onze samenvatting van hetgeen wij besproken hebben.  
Vragen en/of opmerkingen 
Het zijn roerige tijden en er is veel gaande. Mochten er dan ook vragen en of opmerkingen 
leven onder het personeel en/of ouders, weet dan dat je deze kunt neerleggen bij de MR. 
Dat kan 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.  
Niet alle binnengekomen vragen zijn bestemd voor de MR. Toch behandelen we deze vragen 
tijdens de vergadering en komt er een reactie vanuit de MR of directie, afhankelijk waar de 
vraag thuishoort.  
De volgende MR vergadering staat gepland op 11 januari 2023. 
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Sinterklaas op de Korenaar 

Maandag was Sinterklaas op de Korenaar. Hieronder een verslag van deze mooie dag 
vanuit het team en daaronder..jajaja.. van Sinterklaas zelf!  
 

Wat was het gezellig en wat waren we allemaal weer blij dat het Sinterklaasfeest weer voluit 
kon worden gevierd! 
Al vroeg stonden de mensen van muziekvereniging Crescendo op het schoolplein te spelen 
om de Sint samen met de kinderen te verwelkomen. 
Sinterklaas had via een gedicht laten weten dat hij met de helikopter aan zou komen. Alle 
blikken waren dan ook naar de lucht gericht. Juf Carolien had via een oortje contact met 
Sinterklaas. Helaas ging er iets helemaal mis en kwam de Sint op een verkeerd weiland 
terecht.  
Gelukkig hadden de Pieten een hele stoere auto geregeld waarmee zij uiteindelijk op school 
aankwamen, voorafgegaan door een heleboel hulppietjes. Sinterklaas kwam uiteindelijk aan,  
met hulp van de vader van Brend  Groeneveld, op een prachtige tractor.  
Juf Heleen heette hem officieel welkom en na nog wat liedjes gezongen te hebben ging de 
hele stoet snel naar binnen want het was best koud! 
In de school waren prachtige surprises te zien waar de Pieten ook nog een rondje langs 
hebben gemaakt.In de kuil ontvingen de Sint en zijn Pieten om de beurt eerst de peuters en 
daarna alle units.In de middag heeft de Sint alle groepen in de klas bezocht.  
 
Het was weer een geweldig feest en we bedanken iedereen die heeft geholpen om dit feest 
mogelijk te maken! 
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De belevenissen van Sinterklaas op de Korenaar, een bericht van Sinterklaas 

 
Na een chaotische vlucht met de helikopter waarbij Piet de landingsplaats bij de Korenaar 
miste en Piet de helikopter midden in een weiland tussen Oostzaan en Zaandam liet landen 
moest Sint iets bedenken om bij de Korenaar te komen. Gelukkig zag Sint een tractor met 
“boer” Nick staan. Deze was direct bereid om Sint met de Hoofdpiet naar de Korenaar te 
brengen. (“Boer” Nick hartelijk bedankt voor je hulp). 
 
 Gelukkig waren de bekende paarse en gele Piet al in een Tesla vooruit gereden en voor Sint 
al gearriveerd op het schoolplein van de Korenaar. Toen Sint en de Hoofdpiet met de tractor 
aankwamen was het feest al in volle gang. Ondersteund door het sint-orkest Crescendo 
zongen de kinderen uit volle borst en maakt de paarse en gele piet er weer een lollige geheel 
van.  Voor Sint voelde dit weer als thuis komen ondanks de 2 jaren van Corona zonder 
intocht. 
Juf Carolien, de spreekstal dame, zweepte de boel nog wat meer op waardoor het steeds 
gezelliger werd. Sint werd welkom geheten door directeur Heleen waarna de viering van 
Sinterklaas kon beginnen. Sint vond het weer bijzonder leuk om oude bekende gezichten te 
zien van zowel de kinderen, leerkrachten en hulpouders. De dag startte met de jongsten van 
de school, de peuters in de kuil. Vol verwachting klopt ons hart, echter bij deze peuters 
bonsde het hart. Wat spannend, Sinterklaas en Pieten zooooo dichtbij. Na een paar liedjes 
was het snel tijd voor de cadeautjes. 
Na het uitpakken waren de peuters een beetje gerustgesteld en gingen ze weer terug naar 
de klas.  
Vervolgens kwamen de kleuters in de kuil. Die zijn al wat gewend aan Sinterklaas en de 
Pieten, al blijft het nog steeds wel spannend. Samen met de Pieten hebben de kleuters 
liedjes gezonden voor Sinterklaas. Sinterklaas blijft dit altijd heel erg leuk vinden. Vervolgens 
kwamen de groepen 3, 4 en 5 naar de kuil. Zij wisten er ook een feest van te maken met 
zang en dans. Na ook de klassen cadeaus van groep 5 , 6, 7, en 8 te hebben uitgedeeld waren 
Sint en de Pieten toe aan een pauze. 
 
Na de lunch met pepernoten en speculaas werd het tijd om de klassen langs te gaan. Het 
blijft voor Sint en de Pieten altijd een feest om in de klas de kinderen zien te genieten. Na 
het vragen kwartiertje van: hoe oud bent u?, waar slaapt Ozosnel?, hoeveel Pieten heeft u? 
Waarom zitten de pepernoten in een zak? Had Sinterklaas zelf een zeer belangrijk vraag aan 
de kinderen: Wat gaan we doen, een Sinterklaasliedje zingen of cadeautjes? Sint wist al snel 
het antwoord; CADEAUTJES!!!! 
 In alle klassen werden als afsluiting de cadeautjes door de Pieten uitgedeeld waarna 
Sinterklaas weer vertrok. Als het gezellig is vliegt de tijd, dus ook hier. Voordat Sint en de 
Pieten het wisten gingen de kinderen weer naar huis. Aan de gezichtjes te zien voldaan, blij 
en tevreden. Na het maken van een aantal foto’s op het schoolplein was het weer tijd voor 
Sint en de Pieten om te vertrekken om vervolgens de zieke kinderen te bezoeken en 
tenslotte op weg te gaan naar een volgend Sinterklaasfeest. 
Sint en Pieten willen iedereen bedanken voor hun inzet waardoor Sint weer een zeer 
gezellige Sinterklaas verjaardag (feest) heeft gehad. 
 
Sinterklaas, 
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KERST 2022 OP DE KORENAAR 

Beste ouders, 
 
Wij willen u graag informeren over de data en tijdstippen waarop dit jaar aandacht zal 
worden gegeven aan het kerstfeest op onze school. 
 
Op dinsdag 20 december a.s. is er voor alle kinderen van De Korenaar weer een kerstdiner. 
Dit zal plaatsvinden in de eigen klas van 17.00 tot 18.00 uur. 
Om het kerstdiner tot een succes te maken vragen wij de hulp van u als ouders. Het is de 
bedoeling dat ieder kind iets lekkers meeneemt. Vanaf maandag 12 december a.s. hangen 
hiervoor intekenlijsten bij de ingang van de lokalen.  
Wij verzoeken u om uw kind(eren) een beker, bord en bestek, voorzien van naam, mee te 
geven in een plastic zak of tas, ook voorzien van naam. Wij geven dit na het diner 
ongewassen mee terug in de tas. 
Bordjes, bekers en bestek ontvangen wij graag maandag 19 december a.s. of uiterlijk op de 
ochtend van het diner in verband met het klaarzetten van de tafels om 15.00 uur. 
 
Op donderdag 22 december a.s. vindt de kerstviering plaats in de Grote Kerk te Oostzaan, 
voor de groepen 1/2 en 3/4/5 van 17.00 tot 18.00 uur, voor de groepen 6/7/8 van 19.00 tot 
20.00 uur.  De teksten van de liedjes zijn in de kerk te zien op het scherm. 
Wij willen u verzoeken om geen foto’s en/of filmpjes te maken. Kunt u dit toch niet laten 
dan wijzen wij u erop dat deze foto’s voor eigen gebruik zijn en niet op social – media 
gebruikt mogen worden.   
Wij verzoeken u om kinderen tot 4 jaar niet mee te nemen naar de viering. U kunt de 
kerstviering bijwonen met maximaal 2 personen per gezin.  
De kinderen zijn op de dag van de Kerstviering, donderdag 22 december, vrij vanaf 12.00 
uur ter compensatie voor de uren waarbij ze deelnemen aan de Kerstvieringen in de kerk. 
Op vrijdag 23 december a.s. is er een studiedag en zijn de kinderen vrij. 
 
Met vriendelijke groet, 
De kerstcommissie  
 

Boeken van de Bruna-bonnen 

De afgelopen weken mochten de kinderen weer bonnen op school inleveren van boeken die 
tijdens de Kinderboekenweek bij Bruna waren gekocht. 
Bruna heeft elk jaar de actie, dat scholen die bonnen bij hen mogen inleveren. Daarna 

krijgen de scholen voor 20% van de totale waarde een 
boekenbon. 
Wij hebben voor bijna €400 aan bonnen kunnen inleveren en 
konden 6 prachtige boeken uitzoeken met een totale waarde 
van bijna €80! 
We zijn er heel blij mee! 
Dank aan alle ouders en kinderen voor het inleveren van de 
bonnen en natuurlijk ook aan Bruna voor deze actie. 
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Kerstlichtjestocht 

Voor het eerst dit jaar organiseert het Het Witte Kerkje samen met de Grote Kerk en mensen 
van de Paaskerk Zaandam een kerstlichtjestocht in Oostzaan. 
De tocht is een zelf te lopen route door Oostzaan. Het startpunt is de Grote Kerk. Daar kun je 
op 5 dagen, namelijk 16,17,18, en 23 & 24 december tussen 17.00 uur en 18.30 uur starten 
met de route.  
Iedereen is uitgenodigd om mee te wandelen langs diverse tuinen waar een klein stukje van 
het kerstverhaal is uitgebeeld. De route loopt langs de Lishof waar een bemoedigende kaart 
geschreven kan worden. De kaarten worden uitgedeeld in de Lishof aan mensen die 
eenzaam zijn en minder bezoek krijgen met de feestdagen. Tevens worden actuele thema's 
als 'armoede' en 'vluchtelingen' uitgebeeld. De terugweg gaat via de Rietschoot in de richting 
de doktersbuurt en eindigt (achterom) bij het Witte Kerkje. Daar staat een lekker kopje 
chocolademelk klaar en wat lekkers ter afsluiting van de wandeling. Tot 20.00 uur is iedere 
avond het Witte kerkje open. Bij elk kistje is ook een letter te vinden. Deze letters vormen 
samen een zin. Bij een goede oplossing krijg je in het Witte Kerkje een presentje mee naar 
huis. De sfeervolle wandeling door Oostzaan, waar het kerstverhaal centraal staat, is een 
fijne gelegenheid om samen met kinderen, vrienden, buren of kennissen een mooie avond te 
beleven. 
 
Met hartelijke groet, 
Rebekka Bouwknegt 
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