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NIEUWSBRIEF     NR. 3  2022-2023 
 
 

Agenda  

17 t/m 21-10  Herfstvakantie 
24-10-2022  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
28-10-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam, 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
07-11-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam, 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
10-11-2022  Groep 7 A en B expositie Deur dicht, licht uit, ZNMC 
11-11-2022  Nieuwsbrief 4 
14-11 t/m 18-11 Week tegen kindermishandeling 
14-11-2022  Volgtoets, NSCCT, groep 5 t/m 7 ( hele dag) 
21-11-2022  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
  

 Van Harte Gefeliciteerd! 
oktober   
16-10       Tobias 30-10       Zoë 04-11       Joy 
19-10       Nilla 31-10       Lana 07-11       Samragyee 
25-10       Ginny november 11-11       Mirthe 
26-10       Emin 02-11       Evy  
30-10       James 03-11       Sophia  
 
 

  

Van de directie  

De eerste periode van schooljaar 2022-2023 zit er bijna op. Na een drukke periode met veel 
activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek, bezoekjes aan het Stedelijk Museum, 
muzieklessen -en voorstelling en nog veel meer activiteiten hebben we nu een week 
vakantie. We wensen jullie allemaal een hele fijne zonnige week!  
  
Corona (-draaiboek) 
Hoewel een groot aantal collega’s de afgelopen weken is uitgevallen wegens ziekte hebben 
we gelukkig nog geen klas naar huis hoeven sturen. Dit dankzij de flexibiliteit en extra inzet 
van de collega’s die nog konden werken. Een aantal collega’s heeft ook weer Corona gehad.  
Wij maken ons ook best weer zorgen over de komende maanden; hopelijk worden we niet 
meer zo getroffen door het Corona-virus als afgelopen jaren.  
Mocht dat wel het geval zijn; we hebben een ‘Corona-draaiboek’ klaarliggen. Net als in de 
meeste andere beroepssectoren moet dat in het onderwijs ook geregeld zijn.  
Wat houdt dat draaiboek in: voor iedere scenario hebben we uitgewerkt welke acties we 

http://www.korenaar.nl/
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moeten ondernemen richting leerlingen, ouders en leerkrachten. Op het moment dat een 
scenario ingaat kunnen we direct schakelen en handelen. 
Het draaiboek is besproken met de MR.  
Voor meer informatie over de scenario’s zie:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/01/sectorplan-corona-
primair-en-voortgezet-onderwijs 
 
Muziek op de Korenaar 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van unit 3/4/5 een erg leuke presentatie gegeven 
n.a.v. de lessen van Crescendo. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen van unit 1/2 
muzieklessen.  
Verder biedt meester Bart van Crescendo vanaf 1 november na schooltijd muzieklessen aan. 
Voor meer informatie en voor opgeven: zie de onderstaande folder! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Het Korenjaarfeest 2022  
Gelukkig kon het weer! Na 2 jaar afwezigheid, was er vrijdag 23 september dan eindelijk 
weer een Korenjaarfeest. Dit jaar stond dat in het teken van West-Afrikaanse muziek en 
dans.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/01/sectorplan-corona-primair-en-voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/01/sectorplan-corona-primair-en-voortgezet-onderwijs
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De school was al vroeg op de dag gevuld met prachtige ritmische klanken gemaakt door 
meer dan 100 Djembé trommels bespeeld door 275 leerlingen gedurende de hele dag. Alle 
groepen hadden een workshop van Drum4Fun om hun eigen voorstelling voor te bereiden. 
 ‘s Avonds waren ouders en opa’s & oma’s getuige van een opzwepende ritmische show en 
veel blije gezichten.  
Na de show kon iedereen op het plein heerlijk genieten van een hapje en drankje, dat door 
de ouders van de ouderraad prima werd verzorgd (en wat mede mogelijk gemaakt was door 
sponsoring van AH).  
Een geweldige dag met een fantastische avond als afsluiting. Grote dank voor iedereen die 
hieraan zijn/haar steentje heeft bijgedragen. Deze dag zullen de kinderen niet snel meer 
vergeten. 
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Het inloopspreekuur van het Jeugdteam 
De vragen waar ouders mee komen zijn divers; het kan gaan om vragen over de 
ontwikkeling, de opvoeding, de situatie op school en/of thuis. Het afgelopen jaar hebben wij 
meegedacht bij vragen over bijvoorbeeld buikpijn, (faal)angst en concentratieproblemen. De 
zorgen kunnen groot, maar ook klein zijn. We willen met het spreekuur de drempel verlagen 
om hulp te vragen en wij denken 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. Voor advies, 
ondersteuning, een cursus en informatie over gezondheid, opvoeden en opgroeien kun je 
altijd terecht bij het Centrum Jong in Oostzaan en in Wormerland. Ook kunnen wij 
ondersteunen bij de aanmelding bij ons Jeugdteam of bij een andere 
hulpverleningsorganisatie. 
 
Meer informatie over het jeugdteam vind je op de website: 

www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl en kan je bellen met 06-18976879. 

Data inloopspreekuur op de Korenaar: 
Vrijdag 28 oktober door Maaike 

Maandag 7 november door Marieke 

Vrijdag 25 november door Maaike 

Maandag 5 december door Marieke 

 

 
Hij komt! 

 

     
 

Sinterklaas en zijn helpers komen ook dit jaar gelukkig weer naar Oostzaan op zaterdag 12 
november om 14.00 uur in Haven ‘t Twiske, Noorderlaaik 4A, 1511 BX  OOSTZAAN.  

http://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/
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In de haven kunnen de kinderen Sinterklaas verwelkomen en we hopen dat we, iets 
uitgebreider dan vorig jaar, er samen een mooi feest van maken. 
  
De uittocht van Sinterklaas en het verwelkomen van de Kerstman vindt plaats op dinsdag 6 
december om 18.00 uur op het Kerkplein voor het Gemeentehuis. We duimen vast voor 
goed weer en zorgen natuurlijk voor warme chocolademelk en speculaas. 
  
  
Carla van Tongeren 
Namens de Sinterklaascommissie Oostzaan 
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MR van de Korenaar, update: 
Beste ouders en leerkrachten, 
Bijgaand een samenvatting van de 2 afgelopen MR vergaderingen van 7 september en 12 
oktober. 
Vergadering 7 september: 
Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe (interim) directrice, Heleen Wijnhoud. Zij 
heeft zich aan de MR voorgesteld tijdens de vergadering in september. Wij hebben begrepen 
dat Heleen sowieso tot het einde van dit kalenderjaar directrice van de school is. Het was 
een prettige kennismaking. 
Er is ingestemd met schoolgids voor komend schooljaar. We hadden er meerdere 
opmerkingen over. Deze zijn in de week na de vergadering verwerkt. Daarna hebben we 
officieel instemming verleend. 
Verder hebben we gesproken over de stand van zaken van het aanpakken van de lekkage 
aan de lichtstraat. Heleen zou navragen wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan 
worden.  
Voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolplein is een werkgroep actief. Er is contact met 
een partij die een tekening kan maken qua invulling en wat de daarbij behorende kosten 
zullen zijn. Heleen zal navragen binnen Agora of er trajecten spelen waarbij de Korenaar kan 
aansluiten. Dit omdat er een vergroeningsproject loopt voor Agora scholen in de Zaanstreek. 
Ook heeft ze een gesprek met de wethouder van Oostzaan. Wellicht dat de gemeente 
Oostzaan plannen en of funding heeft.  
Nieuwe schooldirecteur. Heleen is interim en zal vervangen moeten worden voor een 
nieuwe directeur. Op dit moment wordt nagevraagd wat de stand van zaken is bij Agora. Is 
de vacature weer uitgezet op de verschillende platformen.  
 
Extra bespreking 5 oktober met CvB 
Door het CvB van Agora is de MR en een deel van het MT, die zitting heeft in de 
benoemingsadviescommissie, uitgenodigd om de procedure te bespreken voor het werven 
van de nieuwe directeur. Door Rien Spies en Pieter Schotte is het proces toegelicht en de te 
bewandelen routes besproken. Er is op dit moment een enorme krapte op de arbeidsmarkt 
qua schooldirecteuren. De verwachting is dat het dus wel even kan duren. Maar er is 
eventueel een potentiële kandidaat. Er zal worden bekeken of deze persoon wordt 
uitgenodigd voor een gesprek.  
 
Vergadering 12 oktober: 
Op de agenda stond het bespreken van het Corona draaiboek. Door school is een bijgewerkt 
draaiboek gemaakt met de daarbij behorende brieven, routes en bestellijsten. Ook alle 
laptops worden bijgewerkt. Dit alles om te kunnen omschakelen naar een andere vorm van 
lesgeven.  
Vanuit de gemeenschappelijke MR van Agora was het verzoek gekomen om de 
integriteitscode te bekijken. Dit is besproken door de MR en de opmerkingen zullen worden 
meegenomen tijdens de volgende GMR vergadering. 
Er is bekend wanneer de lichtstraat door de aannemer wordt hersteld. Dit zal in de 
zomervakantie plaatsvinden. Hierdoor zal er geen verstoring zijn voor de leerlingen tijdens 
de les. Wel gaat er gekeken worden of er komend schooljaar geschilderd kan worden. Er zal 
nog duidelijkheid gegeven worden hoe en wanneer dit zal worden uitgevoerd.  
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Schoolplein update: Er blijkt een programma binnen Agora te zijn om het schoolplein te 
verduurzamen. De Korenaar kan hierbij aansluiten. Alleen komt de Korenaar niet in 
aanmerking door de financiële bijdrage vanuit de gemeente Zaanstad. Op dit moment is nog 
onduidelijk of de gemeente Oostzaan hier een bijdrage in kan leveren. Omdat de werkgroep 
al wat acties uit heeft staan zal er gekeken worden of het aantrekkelijk is om bij het 
programma van Agora aan te sluiten of een eigen route te volgen. Tijdens de komende 
studiedag zal de werkgroep weer samenkomen.  
Nieuwe Directeur: de BAC is uitgenodigd om na de herfstvakantie een sollicitant te spreken. 
Wanneer hier meer over te melden is, zullen we van ons laten horen.  
De begroting van de Ouderraad is ter tafel gekomen. Deze is bekeken en er is afgesproken 
om vragen te verzamelen en tijdens de volgende vergadering de vragen voor te leggen aan 
de ouderraad.  
Tot slot hebben we een vraag gekregen betreffende de hygiëne op school. En dan met name 
de toiletten. In de klas zal weer worden besproken hoe je het toilet na je bezoek achterlaat. 
Dat je aan de leerkracht kan melden wanneer iets niet netjes is achter gelaten en als je zeep 
en of doekjes mist. Het is in ieder geval goed om weer eens met elkaar te bespreken dat het 

wel zo fijn is als we van de toiletten geen varkensstal maken. 😉 
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 16 november. 
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Herfstpret op de boerderij 
 
In de herfstvakantie wordt er een Dolgezellige Driedaagse georganiseerd op de 

Stadsboerderij. De hele week is er wel wat te doen! 

 

We gaan boogschieten met de oudere kinderen (op dinsdag 18 en op donderdag 20 

oktober). Wij hebben pijlen én bogen en kunnen er uitleg over geven. Met de kleintjes gaan 

we knutselen met spekstenen. Daar kun je prachtige dingen van maken, zoals sieraden en 

leuke dierenbeeldjes. Om het extra gezellig te maken, zetten we het Dierenpad uit en de 

vuurkorf aan. Het is super sfeervol én lekker warm om rond de vuurkorf te zitten. En hoe 

stoer is het dan om heerlijke broodjes te bakken van deeg dat je zelf gekneed hebt. 

 

Iedereen kan (natuurlijk!) gratis naar de Stadsboerderij komen. En als je daar toch bent, 

maak dan ook gebruik van onze prachtige natuurspeelplaats! Rennen, klauteren en over het 

water varen: daar ben je zo uren bezig. 

 

Voor de activiteiten vragen we een kleine vergoeding. De horeca is open voor een natje en 

een droogje. Pinnen is mogelijk. De Stadsboerderij en natuurspeelplaats zijn open van 10.00 

tot 17.00 uur. 

 

WAAR: STADSBOERDERIJ DARWINPARK & NATUURMUSEUM E. HEIMANS 
WANNEER: DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG 18-20 OKTOBER), VAN 10.00 – 1.00 UUR 
 
================================================ 
Voor meer informatie: Telefoon: 075-616 6906 

Stadsboerderij Darwinpark, De Weer 31, 1504 AH  Zaandam 
E-mail: s.b.darwinpark@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
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SCHITTERENDE STEENTJES SLIJPEN 

  

 

 
We gaan aanstaande zondag weer edelsteentjes slijpen! De deskundigen van 

geologievereniging Amathysta komen helpen. Het slijpen vindt plaats in het leslokaal van het 

Natuurmuseum. Er worden veel verschillende soorten geslepen, zoals agaat, jaspis, 

amethyst, rozekwarts, sodaliet, lapis lazulli en nog veel meer. 

Er komt nog heel wat bij kijken. We gebruiken glasplaten, verschillende soorten slijppoeders 

en water. Als de steentjes mooi geslepen zijn, worden ze gepolijst. De deelnemers mogen na 

afloop hun glimmende steentjes mee naar huis nemen. De deskundigen kunnen je vertellen 

om welk soort steentje het gaat. 

Het slijpen begint vanaf 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Je mag al edelsteentjes slijpen 

vanaf 4 jaar. Deelname kost € 3,50 per deelnemer. Entree voor het museum bedraagt €4,00 

(voor kinderen vanaf 3 jaar; volwassen begeleiders zijn gratis). 

 

WAAR: NATUURMUSEUM E. HEIMANS (Thijssestraat 1, Zaandam) 

WANNEER: ZONDAG 16 OKTOBER van 11.00 tot 16.00 

=================================================================== 
Voor meer informatie zie ook: www.zaansnatuurmilieucentrum.nl  
E-mail: p.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl , tel: 075 631 2020 
 
 
 

  

http://www.zaansnatuurmilieucentrum.nl/


Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2022-2023    nr.3   14-10-2022     blz. 11 
 

 

                                                                                       
        
KOM VAN JE (PADDEN)STOEL! 

 
Hou je van paddenstoelen? Dan is dit hét moment om naar buiten te gaan. In bossen en 

parken kun je de prachtigste soorten vinden. In onze heemtuin zijn eveneens prachtige 

exemplaren te bewonderen. Aanstaande zondag worden er twee rondleidingen 

georganiseerd op de heemtuin. Paddenstoelenkenner Jacob Butter en andere deskundigen 

nemen je graag mee en kunnen er enthousiast over vertellen. Wat is precies het verschil 

tussen paddenstoelen, zwammen en schimmels? En hoe belangrijk zijn paddenstoelen en 

zwammen voor de bomen in de heemtuin? Het wordt haarfijn uitgelegd!  

Onze deskundigen hebben niet alleen verstand van paddenstoelen, ze kunnen je ook uitleg 

geven over andere herfstverschijnselen.  

In de heemtuin vind je de Specht Inktzwam, de Anijs Champion, het Judasoor en de 

Gekraagde Aardster. Waarschijnlijk worden er zondag nog heel wat andere soorten 

gevonden. Kom langs: leuk voor het hele gezin! 

Je hoeft niet te reserveren en deelname is gratis (al wordt een donatie op prijs gesteld). De 

rondleidingen beginnen om 11.00 en 14.00 uur. 

 

WAAR: HEEMTUIN (nabij Zaans Medisch Centrum) 

WANNEER: ZONDAG 16 OKTOBER (rondleiding 11.00 en 16.00 uur) 

 
==================================================================== 
 
Voor meer informatie: 
Telefoon: 075-6352185 
E-mail: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
 
De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Centrum. 

Hoofdingang aan parkzijde, nabij eendenvijver. Via openbaar vervoer bereikbaar met bus. 
 


