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Agenda
11-11-2020
12-11-2020
13-11-2020
16-11 t/m 20-11
19-11-2020
20-11-2020
23-11-2020
26-11-2020
27-11-2020
04-12-2020
04-12-2020
08-12-2020

Sint Maarten
Dansles unit 5/6 Fluxus
Dansles unit 3/4 en unit 1/2 Fluxus
Datamapgesprekken; inzicht op ontwikkeling
Dansles Fluxus unit 5/6
Dansles Fluxus unit 3/4 en unit 1/2
Studiedag; de kinderen zijn vrij
Dansles Fluxus unit 5/6
Dansles Fluxus 3/4 en unit 1/2
Sinterklaasfeest
Studiemiddag; de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Nieuwe ouderochtend

Van Harte Gefeliciteerd!

november
09-11
11-11
14-11
14-11
15-11
15-11
16-11
19-11

Steven
Mirthe
Dani
Nowemi
Appelonia
Max
Priscilla
Alina

22-11
Revennely
22-11
Sven
25-11
Fedde
26-11
Hailey
december
01-12
Nora
01-12
Sasha
01-12
Matthieu

02-12
03-12
03-12
03-12
03-12
04-12
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Shannon
Liam
Christian
Jordy
Mia
Dylan

Van de directie
Het gaat goed op onze school. Het lukt ons steeds weer om elke dag aan alle kinderen
onderwijs te geven. Er wordt geleerd, geleefd en ontwikkeld. De school bruist en het team
en de kinderen doen het goed. We voelen de steun en het vertrouwen van ouders en
ervaren dat onze cultuur van samenwerken ons helpt. Dank uw wel!
Via Parro hebben wij u de afgelopen weken geïnformeerd over een aantal extra maatregelen
om de risico’s op besmetting met corona zoveel mogelijk te beperken. Hier zetten we deze
maatregelen, die gelden tot de kerstvakantie, nog even op een rijtje:
Wisselen: Voor unit 3 t/m 8 geldt: We werken met vaste groepen die de hele dag in
hetzelfde lokaal blijven. We zullen dus voorlopig even niet 'wisselen' zoals we dat gewend
zijn. De kinderen krijgen les van één van de bekende leerkrachten uit de unit, indien mogelijk
uiteraard. Trakteren kan om deze reden alleen in deze vaste groep en niet ook in de
stamgroep of in de hele unit. Voor unit 1-2 verandert er op dit gebied niets.
Mondkapjes: Uw kind zal ons regelmatig met een mondkapje zien. Wanneer wij in de
gangen lopen op drukke momenten (bv. tijdens de pauzes en het ingaan van de school)
en/of wanneer wij de 1,5 meter tussen volwassenen minder goed kunnen handhaven, dan
dragen wij een mondkapje. In de lokalen en bij het werk met de kinderen dragen wij geen
mondkapje. Het gaat hierbij dus alleen om de contacten tussen volwassenen onderling.
Externen in de school: Wij hebben besloten om zo min mogelijk externen in de school toe te
laten. Professionals voor onderwijsdoeleinden en stagiaires mogen nog komen. Vrijwilligers
en ouders voorlopig niet. Dit betekent dat we de gesprekken met ouders en externen zoveel
als mogelijk voeren via Teams. Dit betekent verder dat we het overblijven voorlopig zelf
regelen, dus met eigen personeel en niet met onze vaste vrijwilligers.
Uiteraard blijven alle andere maatregelen, zoals de afspraken omtrent halen en brengen,
hygiëne, geen ouders op het plein en in de school, 1,5 meter tussen volwassenen, verpakt
trakteren etc. ook van kracht.
Feesten en vieringen zijn belangrijk. Het zijn de momenten waarin we onze verbondenheid
met elkaar extra voelen. De momenten waarop we samen blij kunnen zijn, plezier kunnen
maken en stil staan bij onze identiteit. Helaas is alles anders dit jaar.
Daar hebben we het mee te doen. Dat betekent uiteraard niet dat we niets vieren met de
kinderen, dat gaan we zeker wel doen. Helaas kunnen we de ouders er niet bij betrekken of
uitnodigen. Met de hulp van de Ouderraad wordt een gezellig Sinterklaasfeest en een mooie
en sfeervolle Kerstviering georganiseerd, beide in de eigen groep.
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Sint Maarten: Alleen de units 1-4 maken een lampion. Unit 1-2 zal naar de Lishof gaan om
buiten, op afstand voor de bewoners te zingen. De units 5-8 maken geen lampion. Wij willen
kinderen niet aanmoedigen om langs de deuren te gaan. Het is uiteraard uw eigen
verantwoordelijkheid en keuze om daarover te beslissen.
Sinterklaas: We zullen Sinterklaas met Pieten in de school ontvangen om de kinderen een
leuk feest te bezorgen. Er zal helaas geen intocht zijn op het plein. Door de units 5-8 wordt
een surprises gemaakt. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u informatie van de
Sinterklaascommissie waarin de plannen worden gedeeld.
Kerst: We zullen in ieder geval geen viering met ouders, kinderen en team in de kerk doen.
Ook het kerstdiner kan helaas niet doorgaan. We zullen met de kerstcommissie uitwerken
hoe we het kerstfeest wel met de kinderen kunnen vieren. Er komt een mooi en passend
kerstfeest op de Korenaar! U zult hierover later verder worden geïnformeerd.

Digitale rondleiding Korenaar
Gezien de huidige situatie omtrent de corona besmettingen, is het helaas nog niet mogelijk
om ouders te school in te laten komen. Eerder hebben wij u via een digitale rondleiding een
kijkje gegeven in de school. Er waren toen veel ouders aanwezig tijdens onze Teamsrondleiding, maar wellicht was het voor u niet mogelijk om toen bij de digitale rondleiding
aanwezig te zijn. Of misschien vindt u het leuk om nog eens mee te kijken. Wat ons betreft
was de vorige rondleiding een succes en daarom willen wij het nogmaals organiseren!
De 2e digitale rondleiding is dinsdag 17 november. We zullen ongeveer 10 minuten in elke
unit rondkijken. De rondleiding start om 9.00 uur.
Volgende week zullen wij u deze tekst en de link ook nog sturen via Parro, dan laten we
meteen weten hoe laat wij ongeveer in elke unit zullen zijn. Dan kunt u zelf bepalen of u in
alle units wilt kijken of alleen in de unit van uw kind.
Hieronder staat de link (naar een ‘vergadering in Teams’) en dan kunt u live meekijken in alle
units. De rondleiding wordt niet opgenomen (vanwege AVG); u kunt alleen op dat moment
meekijken.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODBiNWZjZGItZDJmMS00N2VkLThmNmEtNGI2NmJhZTc4NTRi%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac17e6a4-7aea-43ec-910001bb0b9463c5%22%2c%22Oid%22%3a%22bcecf926-c275-4ef2-ac45-0ddd4bcf085c%22%7d
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Leerlingenraad
Verslag van de vergadering op 26 oktober. Geschreven door Feline.
De ideeën box is klaar! We hebben al veel mooie ideeën ontvangen en deze
besproken.
Toiletten
Fenna gaat een ontwerp maken voor het schoon houden van de toiletten. We
willen kinderen motiveren om dit te doen.
Mia en Tijs gaan deze aan de binnenkant van de deuren hangen.
Het komt op de deuren van groep 3 tot 8.
De plannen om het schoolplein groener te maken zijn:
- Bomen geven schaduw dus meer bomen is meer schaduw op het plein.
- Om meer schaduw te krijgen kun je een doek spannen tussen de bomen. We willen
een net spannen voor de waterkant.
- Voetbal en korfbal per unit.
- Op het plein kan een baan worden gespoten met graffiti voor de kleuters zodat ze
lekker kunnen fietsen met de driewielers en de stepjes.
Gezond eten op school
We willen een poster maken over gruiten dagen en met tips wat je kan meenemen.
Maandag, woensdag en vrijdag: fruit
Dinsdag en donderdag: koek mag, maar wel het liefst gezond
Cadeautjes niet nodig bij traktaties op school.

Verslag MR-vergadering 20 oktober 2020
Er heeft reeds weer een MR-vergadering plaatsgevonden. In verband met corona heeft deze
online plaatsgevonden. Hieronder puntsgewijs een verslag van de afgelopen vergadering.
Inspectiebezoek:
De Korenaar zal dit schooljaar geen bezoek ontvangen. Het bestuur heeft kenbaar gemaakt
genoeg vertrouwen te hebben in onze school. De bezoeken zouden sowieso al digitaal
worden vormgegeven. Het is fijn dat er nu voor administratieve zaken wat meer tijd kan
worden genomen.
Corona perikelen
Gezien de landelijke ontwikkelingen maakt het team zich wel zorgen. Het team heeft op de
studiedag besproken het risico zo klein mogelijk te willen houden.
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Met als gevolg dat er vanaf nu in stamgroepen wordt gewerkt en leerkrachten buiten de klas
een mondkapje dragen.
De vraag wordt gesteld of thuisonderwijs in het vooruitzicht ligt. Hier zijn geen signalen over.
Zoals het er nu uitziet kan in het ergste geval meerdere medewerkers besmet zijn en moet
de school twee weken dicht. Zodra dit wel weer realiteit is, staat Teams voor alle leerlingen
klaar. Alle leerlingen hebben de inloggegevens ontvangen en -op een paar vragen
richting Nita- is het alle ouders gelukt om in te loggen. Het team heeft het met elkaar gehad
over hoe thuisonderwijs eruit kan zien, de verwachtingen zijn nu duidelijk.
Gezond-eten beleid
Momenteel is er tijdens excursies en schoolreisjes altijd sprake van een balans tussen
gezond en minder gezond eten en drinken. We willen input hierover halen uit de
leerlingenraad en dit duidelijk op papier zetten.
Schoolplein
Verschillende leden geven aan dat het fijn zou zijn als er binnenkort nog bomen op het plein
komen. Met het oog op de schaduwplekken die die bieden in de zomer. Marjon en Naomi
gaan in overleg over de werkgroep voor het schoolplein, wellicht kan er gefaseerd iets
gebeuren. Het hele schoolplein aanpassen heeft voor nu geen prioriteit.

Unit 1-2
Vol trots willen wij u een aantal dingen laten zien uit unit 1-2.
Na de herfstvakantie hebben wij prachtig nieuw meubilair gekregen in unit 1-2. De kinderen
en leerkrachten zijn er heel blij mee.
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Ook zijn we in unit 1-2 al een aantal weken aan het
werk rondom het thema Elmer. We doen mee aan een
pilot van Fluxus (centrum voor cultuur in Zaanstad). De
pilot is onderdeel van een groter project De Kunst van
Taal, dat gericht is op het stimuleren van de
mondelinge taalontwikkeling bij leerlingen uit groep 1
en 2.
Deze pilot is bedoeld om lesmateriaal te testen dat
uiteindelijk beschikbaar zal zijn voor alle basisscholen in de Zaanstreek. De leerkrachten
lezen veel voor uit de boeken en stimuleren het begrijpend luisteren van de kinderen.
Daarnaast is er in elke groep een fantastische verteltafel waar de leerlingen het verhaal na
kunnen spelen.
We merken dat de kinderen met veel plezier spelen, werken en leren rondom deze leuke,
grappige olifant Elmer.

Sinterklaas hij komt, hij komt…

Zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer in het land! Vanwege de Corona gaat het helaas
wel anders dan anders. Ook op ‘De Korenaar’ zal het feest vrijdag 4 december anders gevierd
worden. Helaas mogen we geen groot feest en onthaal op het plein houden. De kinderen gaan
gewoon naar de klas. Unit 1 t/m 4 mag per groep naar de kuil waar de Sint met zijn pieten op
gepaste afstand op het podium zit. Unit 5 t/m 8 vieren het feest met surprises waarbij één
piet even op afstand naar de surprises komt kijken. Toch kijken we uit naar de gezelligheid die
hij uit Spanje meebrengt.
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Hieronder volgt een kort overzicht van data en activiteiten:
Maandag 9 november:

Sinterklaasjournaal begint

Zaterdag 14 november:

Sinterklaas komt in Nederland aan.

Schoen zetten zal dit jaar in een andere vorm gegoten worden.
De kinderen hoeven dus geen schoen mee naar school te nemen!

Maandag 16 november:

De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken.
Wij wensen ze veel succes met het maken van een
leuke surprise met een mooi gedicht. In de avond wordt
de school door enkele ouders van de OR versierd.
Helaas kunnen er geen ouders meehelpen i.v.m. de
afstand die we moeten bewaren met elkaar.

Vrijdag 4 december:

Sinterklaasfeest.
De kinderen worden op de normale tijd op school
verwacht ( 8.30 uur in de klas ).
De kinderen nemen hun eigen 10-uurtje mee en krijgen
ook nog een zakje pepernoten. Mocht uw kind dit i.v.m.
allergie niet mogen wilt u dan voor iets anders zorgen?
Op deze dag hebben de kinderen tot 12.00 uur school. In de
middag is er een studiedag en zijn ze vrij!

Met vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie.
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