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NIEUWSBRIEF 9  VRIJDAG 15-05-2020 
 

Agenda           
21-05 en 22-05-2020  Hemelvaart: vrije dagen 

01-06-2020   Pinksteren vrij 

02-06-2020   Studiedag: alle kinderen zijn vrij  

 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Jarigen de komende weken 

11-05 Lynn  19-05 Elfy 25-05 Sia  

11-05 Owen  20-05 Isabel  25-05 Indy  

13-05 Robyn  21-05 Niels  26-05 Auke 

15-05 Sem  22-05 Thomas  27-05 Luuk  

16-05 Abel  23-05  Liam  28-05 Minke 

16-05 Vinz  24-05 Josephine  28-05 Elize  

17-05 Morrison 24-05 Thieme  30-05 Jimmy 

    30-05 Jasmijn 

 

Van de directie 

Afgelopen week mochten we dan eindelijk de school weer openen. Wat was het fijn om alle kinderen 

weer te zien op school! Het was voor iedereen even wennen. Het team heeft ook in (een deel van) de 

meivakantie hard gewerkt om alles te organiseren. Verdeling van leerlingen, organisatie van het 

halen en brengen, noodopvang, onderwijs inhoud en personele bezetting. Het is allemaal besproken, 

uitgewerkt en gecommuniceerd. Nu de ‘eerste’ week voorbij is kunnen we zeggen dat we trots zijn 

op alle kinderen, ouders en het team! Op de volgende pagina een paar foto’s en sfeerbeelden van de 

eerste week!  

 

Vrije dagen 

De vrije dagen en studiedagen die al in ons vakantierooster stonden gaan gewoon door zoals 

gepland. Dit betekent 21 en 22 mei vrij vanwege Hemelvaart, 1 juni vrij vanwege Pinksteren en 2 juni 

vrij vanwege een studiedag. 

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


Vakantierooster 2020-2021 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is inmiddels vastgesteld door de MR. Het zal binnenkort 

ook op de website gepubliceerd worden. 

 

 Datum Opmerking: 

Studiedag Woensdag 16-09-2020   

Studiedag Maandag 19-10-2020 Aansluitend aan de 

herfstvakantie 

Herfstvakantie  12-10-2020 t/m 16-10-2020  

Studiedag Maandag 23-11-2020  

Studiemiddag Vrijdagmiddag 04-12-2020 Alleen de middag 

Studiedag Vrijdag 18-12-2020  

Kerstvakantie  21-12-2019 t/m 01-01-2020  

Studiedag Vrijdag 19-02-2021 Voorafgaand aan de 

voorjaarsvakantie 

Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021  

Paasweekend 02-04-2021 t/m 05-04-2021  

Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021  

Hemelvaart  13-05-2021 en 14-05-2021  

Pinksteren  Maandag 24-05-2021 Tweede Pinksterdag 

Studiedag Dinsdag 25-05-2021 

 

Aansluitend aan 

Pinksterweekend 

Studiedag Woensdag 17-06-2021  

Studiemiddag Vrijdagmiddag 09-07-2021 Voorafgaand aan de 

zomervakantie  

Alleen de middag 

Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021  

 

 

Halen en brengen 

Het halen en brengen van de kinderen verloopt soepel. Zoveel mogelijk ouders nemen afscheid voor 

de brug en de kinderen lopen vervolgens rustig naar hun ingang bij het plein. Leerkrachten en 

ondersteuners staan op en buiten het plein in gele hesjes om de kinderen (en ouders) welkom te 

heten en zo goed mogelijk te begeleiden.  

 

Hygiëne  

Hygiëne is belangrijk voor ons en de kinderen. Bij binnenkomst staat er iemand om de kinderen te 

helpen met het desinfecteren van de handen. Verder gaan er grote hoeveelheden zeep en papieren 

handdoekjes doorheen! Het wassen van handen (meerdere keren per dag), het reinigen van 

tafelbladen, deurkrukken, etc. is georganiseerd. Iedereen houdt zich netjes aan de regels. Anderhalve 

meter afstand houden is soms wat lastiger omdat kinderen dat in hun enthousiasme nu eenmaal 

sneller vergeten. Maar iedereen probeert het zo goed mogelijk te doen! 



Het onderwijs op school en thuis  

In de klas staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen voorop; samen wennen aan de 

nieuwe situatie, praten over hoe het thuisonderwijs verlopen is en wat Corona voor ons betekent. En 

vooral weer genieten om samen met andere kinderen te kunnen praten, werken en spelen! 

Gedurende de dag krijgen de kinderen instructie op de kernvakken begrijpend lezen, rekenen, taal en 

spelling. Daarnaast is er ook ruimte voor sport en spel.  

Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn, wordt er gewerkt aan het huiswerk uit de weektaak. 

Er worden geen digitale instructies meer gegeven. Vragen over het werk kunnen wel tussen 9.00 en 

12.00 uur via Parro gesteld worden voor unit 1 t/m 4 en via Teams voor de units 5 t/m 8. Wij zullen 

proberen de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, maar dit is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van personeel.  

Voor kinderen van de groepen 3 t/m 8 die niet naar school kunnen komen, wordt begeleiding op 

maat georganiseerd. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@korenaar.nl.  

 

Opvang cruciale beroepen en BSO 

Wij vangen de kinderen van ouders met cruciale beroepen zelf op, zij worden extra toegevoegd aan 

hun eigen leerjaar. Aanmelden kan via de link op de website (www.korenaar.nl dan naar 

school/actueel en dan de link rechts onderaan). We hopen op uw medewerking om deze groep zo 

klein mogelijk te houden en waar mogelijk elders op te vangen! 

De BSO van TintelTuin sluit direct om 13.30 uur aan, als de school uitgaat. U dient uw kind zelf aan te 

melden voor de BSO. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de personele bezetting van 

TintelTuin, zal uw kind op de BSO locatie Korenaar of Luchtkasteel worden opgevangen.  

 

Kan mijn kind wel naar school?  

• Kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers blijven thuis bij: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen 

kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. 

• Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.  

 

Jeugdteam en Centrum Jong 

In overleg met Jeugdteam hebben wij afgesproken dat het telefonisch inloopspreekuur doorgaat. U 

kunt hierbij allerlei vragen stellen over de opvoeding, thuissituatie of problemen met uw kind waar u 

niet zelf uit kunt komen.  

Op maandag 18 mei kunt u tussen 8.30-9.30 uur bellen met Danielle Hartendorp (06-44155446).  

Op maandag 15 juni kunt u tussen 8.30-9.30 uur bellen met Marieke te Brake (06-25023408).   

Op maandag 29 juni kunt u tussen 8.30-9.30 uur bellen met Danielle Hartendorp (06-44155446).  

Het vriendelijke doch dringende verzoek om deze nummers alleen op deze maandagen te gebruiken. 

 

Mocht er tussentijds iets nodig zijn dan kunt u natuurlijk met de Bureaudienst van het Jeugdteam 

overleggen, de Bureaudienst is van 9-17u, 5 dagen per week bereikbaar op 06-18976879 of via: 

info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl.  

mailto:info@korenaar.nl
http://www.korenaar.nl/
mailto:info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl


Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met Centrum Jong. In deze coronaperiode hebben zij 

extra medewerkers beschikbaar die u telefonisch of mail te woord kunnen staan. 

https://www.centrumjong.nl/ 

 

Hoe nu verder?  

Dat is een vraagstuk dat binnenkort weer actueel zal worden met de aankondiging rondom verdere 

versoepeling van de maatregelen. Gaan de basisscholen helemaal open of blijven deze maatregelen 

voorlopig nog van kracht? Hoe ziet het er dan uit? En wat betekent dat voor onze school? Zo blijven 

we puzzelen en organiseren. Wij doen dit binnen de mogelijkheden die wij hebben met betrekking 

tot het gebouw en de beschikbaarheid van personeel. Uiteraard nemen wij u hier zoveel mogelijk in 

mee. Voor nu blijven we ons houden aan de richtlijnen vanuit ons bestuur en van de overheid. Als er 

nieuwe richtlijnen komen dan zullen we onze aanpak weer herzien en u daarover informeren.  

 

Sfeerbeelden van de heropening van de school 
 

   
Alle bordjes (Ingang per groep) 
worden opgehangen aan de hekken. 

De kinderen van groep 1 en 2 lopen 
naar hun juf op het schoolplein. 

De leerkrachten staan de kinderen op 
te wachten bij de ingangen. 

   
Groep 3 krijgt vandaag rekenles van 
juf Tessa. 

Groep 4 krijgt ook instructie rekenen. Op vrijdag krijgt groep 5-6 gymles op 
het veldje.  

   
Donderdag heeft juf Astrid de gymles 
voor het eerst gegeven, dat was leuk! 

Het is heerlijk weer om buiten te 
sporten. 

Bij binnenkomst (en gedurende de 
dag) desinfecteren we onze handen. 

 

https://www.centrumjong.nl/

