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NIEUWSBRIEF     NR. 11  2021-2022 
 
Agenda  
 
20-06 t/m 01-07 Pré-adviesgesprekken groep 7 
21-06-2022  Excursie Heemtuin groep 5 
21-06 t/m 08-07 Facultatieve 10 minutengesprekken groep 3 t/m 6 
22-06-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30-9.30 uur IB-kamer 
22-06-2022  Doordraaiochtend, de kinderen maken kennis in hun nieuwe groep 
27-06-2022  GGD logopedische screening 
28-06-2022  Schoolreis groep 3, 4 en 5 
29-06-2022  Grote Rekendag 
01-07-2022  Rapport mee 
05-07-2022  Schoolreis groep 6 
06-07-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30-9.30 uur IB-kamer 
08-07-2022  Afscheid Marjon de Boer voor ouders e.a. van 14.00 – 15.00 uur 
11-07-2022  Afscheidsbarbecue groep 8 
12-07-2022  Generale repetitie musical 8 
13-07-2022  Afscheidsavond groep 8 
15-07-2022  Nieuwsbrief 12 
15-07-2022  Studiemiddag; de kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
18-07 t/m 26-08 Zomervakantie 
   
 Van Harte Gefeliciteerd! 

juni   
19-06       Emma 27-06       Jason 02-07       Carice 
21-06       Milaya 27-06       Felix 06-07       Lisa 
22-06       Elsha 30-06       Lily 07-07       Rik 
24-06       Liv 30-06       Pepijn 09-07       Alexander 
25-06       Rachel juli 12-07       Luuk 
25-06       Kevin 01-07       Wieke 12-07       Roey 
26-06       Jayden 02-07       David 14-07       Lana 
27-06      Finn 02-07       Isa 15-07       Sven 
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Van de directie  

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. Na het afronden van de cito-toetsen de afgelopen 

weken is er de komende tijd ruimte voor facultatieve oudersgesprekken en zullen de leerlingen van 

groep 7 hun pré-advies krijgen.  

 

De afgelopen weken is er flink gepuzzeld met de formatie van leerkrachten en de groepsindeling van 

de leerlingen. We zijn blij om te kunnen melden dat het dit jaar weer gelukt is om alles rond te 

krijgen, mede dankzij de flexibiliteit van vele collega’s. U heeft de formatie en groepsindeling 

inmiddels via Parro ontvangen.  

 

Naast het schoolse, zijn er de afgelopen weken ook een boel andere leuke activiteiten ondernomen. 

Zo hebben ruim honderd leerlingen de avondvierdaagse gelopen, waarbij alle weersomstandigheden 

zijn overwonnen. Chapeau! 

Groep 7 en 8 hebben een geslaagd kamp beleefd bij Raboes in Laren, waar veel lol is getrapt en wat 

minder is geslapen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u een uitgebreid verslag lezen.  

Ook unit 1-2 is afgelopen week op schoolreisje geweest naar de dierentuin, het was perfect weer en 

de kinderen hebben het ontzettend leuk gehad! Ook hierover kunt u in deze nieuwsbrief een 

levendig verslag lezen. De schoolreisjes van unit 3-4-5 en 6 staan nog op de planning voor de 

komende periode.  

 

                        
 

Personeel 

Zoals eerder gemeld is Linda Prince na een lange periode van ziekte haar uren op school weer aan 
het uitbreiden. We hopen dat ze snel weer helemaal hersteld is. 
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van onze collega’s Wietske Kloosterman en Kelly 
de Bruin. Beiden hebben een andere mooie uitdaging binnen Agora gevonden en wij wensen hen 
veel succes! 
Ook onze directeur Marjon de Boer zal aan het einde van het schooljaar, na 10 jaar Korenaar, 
afscheid van ons gaan nemen. Er is voor de ouders en leerlingen gelegenheid om afscheid te nemen 
op vrijdagmiddag 8 juli van 14.00u tot 15.00u. We vinden het gezellig als u erbij bent! 
 
De MR en het team heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met het bestuur van Agora over de 
directievacature. De procedure om een nieuwe directeur te vinden loopt nog. 
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Verslag MR vergadering 
 
Beste ouders en leerkrachten, 
Op 25 mei jl. was onze laatste MR vergadering. De vergadering heeft fysiek op de Korenaar 
plaatsgevonden. 
De MR samenstelling bestaat uit een personeelsgeleding, Shirley Nooij, Denise Hutubessy & Sanne 

Vanacker, en een oudergeleding, Ate Flens, Jeroen Verhoef, Nelleke Penninx en Eva Kon-Visser. 

Tijdens de vergadering hebben we gesproken over de invulling van de vacature van de positie 
Marjon, de MR verkiezing, NPO vervolg en het schoolplein. En hebben wij Nelleke verwelkomd als 
nieuw O-MR lid. 
 
Invulling vacature Marjon 
Het proces rondom het invullen van de vacature van de positie van Marjon zijn besproken. Namens 
de MR is Ate (als ouder) en namens de Korenaar is Rosanne afgevaardigd in de 
benoemingsadviescommissie. Rosanne is hiervoor gevraagd door de teamgeleding van de MR. 
Rosanne en Ate hebben nauw contact met onze bestuurder Taco Keulen inzake de invulling van de 
vacature.  
  
Uitslag MR verkiezing 

De verkiezingen zijn goed verlopen. Nelleke Penninx heeft de meerderheid van de stemmen 

gekregen en sloot voor het eerst aan bij onze vergadering. Welkom Nelleke! Jeroen is dit schooljaar 

nog betrokken bij de MR en daarna legt hij zijn stokje neer.  

 
NPO vervolg 
De MR heeft een brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen inzake 
de rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (‘NPO’). Het NPO is in het voorjaar van 
2021 gestart en heeft het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona tot doel. In 
de brief is onder andere het budget per leerling definitief wordt vastgesteld.  
Dit schooljaar heeft de Korenaar een schoolscan uitgevoerd en op basis daarvan een 
schoolprogramma opgesteld, interventies gedaan en extra personeel betaald. De evaluatie is na 15 
juni 2022. Indien er een aanpassing komt in het schoolprogramma, dan heeft de MR 
instemmingsrecht hierop. 
 
Schoolplein 
Er worden dit schooljaar een aantal acties uitgevoerd voor het nieuwe 

schoolplein. Er hangt inmiddels al een schaduwdoek. Er worden 

gesprekken gevoerd over ontwerp en eventuele fondsen.  

 

Tot zover onze samenvatting van hetgeen dat wij besproken hebben. 

Mochten er vragen zijn dan vernemen wij deze uiteraard graag. Wij zijn 

bereikbaar via mr@korenaar.nl. 

Onze vergaderdata schooljaar 2021/2022: 

29 Juni => 

verplaatst naar 

28 juni 

 
De vergaderdata voor schooljaar 2022/2023 worden nog vastgesteld. 
  

mailto:mr@korenaar.nl
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Avondvierdaagse 
 

We willen alle lopers van de avondvierdaagse (en hun begeleiders) van 
harte feliciteren met hun prestatie! Wat knap dat jullie vier avonden 
achter elkaar 5 km hebben gewandeld. 
Het diploma en de medaille hebben jullie zeker verdiend! 
Wat was het fijn om na twee jaar weer samen te wandelen.  
De organisatie heeft alles prima geregeld en het weer zat natuurlijk ook 
mee. Op de laatste avond was het een echt feestje, met muziek en veel 
mensen en kinderen die aan de kant de lopers stonden op te wachten. Op 
de website van www.avondvierdaagse-oostzaan.nl staan leuke foto’s van 

het evenement. 
We willen de ouders die hebben geholpen bij het aan-en afmelden nogmaals heel hartelijk bedanken 
voor hun inzet.  
Het was weer een groot succes en hopen dit ook volgend jaar weer te kunnen doen. 
 

 

http://www.avondvierdaagse-oostzaan.nl/
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Schoolreisje unit 1-2 
Door Nelleke Penninx, moeder van Vosse en Abbie 
 
Het was een prachtige dag; de zon scheen heerlijk, de temperatuur was lekker, de dieren waren 
goedgemutst en de kinderen nog beter. Zo bracht buschauffeur Willem de kinderen van groep 1 & 2, 
juf Aline, Carolien, Hennie, Nienke en Rian en een aantal mama’s en een papa ons op 14 juni naar het 
Dierenpark Amersfoort. Het was een vrolijke rit, er werd onder aanvoering van juf Carolien volop en 
luidkeels gezongen. De kinderen hadden in de klas goed geoefend op de liedjes en dat was te horen. 
 
Bij het dierenpark werden we bij de vlag van de Korenaar opgewacht door Hinka en Michelle van de 
ouderraad met wat te drinken en te eten. Daarna werden we losgelaten in het park. Er was zoveel te 
zien en te genieten. De dieren natuurlijk, maar ook allerlei spannende paadjes en plekken. Overal 
was wel een glijbaan waar vanaf gegaan moest worden. We liepen langs de otters, de beren, de 
olifanten, de flamingo’s en nog meer prachtige vogels. We zagen een krokodil, een boa constrictor, 
felgekleurde slangen en hagedissen. Wie durfde, ging de leeuwengrot in, wie het nog wat spannend 
vond, keek vanaf boven toe. Bij de mini-ezels en de kamelen stond weer de schoolvlag en konden we 
tussendoor bijtanken met wat gezonde snacks. De tijgers lieten zich niet zien, maar de giraffen 
konden we van heel dichtbij bewonderen. In het donkere nachthok zagen we de luiaards hangen. Na 
de lunch – lekker met zijn allen aan lange picknicktafels frietjes eten – gingen we op zoek naar 
dinosaurussen in het Dinopark. Botten werden opgegraven, de bek werd van binnen bekeken en we 
liepen onder een machtig grote dino door. Na de pinguïns de groeten te hebben gedaan van juf Kelly, 
liepen we terug naar de speeltuin voor een laatste versnapering, plaspauze en glijbaan. Het was tijd 
om naar huis te gaan. 
 
Er werden nog wat liedjes gezongen, maar het was een stuk stiller in de bus. Hier en daar vielen wat 
ogen dicht. Tot we bijna bij school waren. Van juf Carolien mochten we onze gordels los doen en 
onder de banken kruipen. Het ‘1-2-3-grapje’ was misschien wel een van de hoogtepunten van de dag. 
 
Wat hebben de kinderen genoten en wat is het een fijn stel bij elkaar. Het was een topdag! 
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Volleybalspeeltuin clinic voor groep 1, 2 en 3 
 
Dit jaar organiseert v.v. Compaen voor het eerst ook een schoolvolleybalevenement voor kinderen 
uit groep 1, 2 en 3. Speciaal voor deze groepen is de Volleybalspeeltuin ontwikkeld, een sportles 
waarin spelenderwijs goed leren bewegen centraal staat. De Volleybalspeeltuin is erop gericht om elk 
kind op het eigen niveau uit te dagen en heeft geen wedstrijdelement. De Volleybalspeeltuin clinic 
vindt plaats op 9 juli van 9.30 tot 10.30 uur. 
 
Alle kinderen uit groep 1, 2 of 3 van de Oostzaanse scholen zijn welkom voor deelname aan de 
Volleybalspeeltuinclinic. In verband met de beschikbare zaalruimte is er wel een maximum aan het 
aantal kinderen dat op 9 juli kan meedoen. We vragen u daarom uw kind aan te melden door een 
mail te sturen naar speeltuin@vv-compaen.nl 
 
onder vermelding van naam (voor- en achternaam), school en groep. 
 
U ontvangt binnen 1-2 dagen een bevestiging van de aanmelding. Let op: pas zodra u een bevestiging 
heeft ontvangen is de aanmelding definitief. Als het maximum aantal kinderen is bereikt dan komt 
uw kind op een reservelijst. 
 
Vanaf 13 januari jl. is v.v. Compaen gestart met een wekelijkse Volleybalspeeltuin voor kinderen van 
4 tot 7 jaar. De Volleybalspeeltuin vindt plaats op donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 in Sporthal 
Oostzaan. 
 
De eerste keer mag er gratis mee gedaan worden, daarna kunnen de kinderen lid worden van 
Compaen en elke week lekker sporten. Meer informatie en aanmelden kan via  
www.vv-compaen.nl 
 
 

Zwerfboeken op de Korenaar                                

 
Al sinds enkele jaren staat er bij ons op de Korenaar een 
kastje met zwerfboeken. Dat zijn boeken met een speciale 
sticker, die je mee mag nemen naar huis. Als je het boek uit 
hebt kan je hem weer inleveren. Dat hoeft niet persé op 
dezelfde plaats, dat mag bij elk zwerfboek station in heel 
Nederland. Er zijn namelijk heel veel zwerfboek stations op 
verschillende plaatsen, zoals campings, scholen etc.. Zo 
gaat een boek dus ‘zwerven’. 
Misschien een leuk idee voor de vakantie? 

En heb je zelf nog kinderboeken, die je niet meer wilt hebben, dan kan je ze ook bij ons op school 
brengen. Nadat wij ze een zwerfboeksticker hebben gegeven, 
worden ze in het kastje gezet om een nieuw leven te beginnen 
als zwerfboek.  

 

 

 

http://www.vv-compaen.nl/

