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          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 6  2020-2021 
 

Agenda           

 
01-02 t/m 12-02 Adviesgesprekken groep 8  (onder voorbehoud) 
03-02-2021  Open lesmiddag groep 8 van 13.30- 15.30 uur (onder voorbehoud) 
05-02-2021  Nieuwsbrief 7 
08-02 t/m 18-02 10-minutengesprekken groep 3 t/m 7   
09-02-2021  Nieuwe ouderochtend    
11-02-2021  Open lesmiddag groep 8 van 15.30-16.30 uur (onder voorbehoud) 
12-02-2021  Rapport groep 3- 8   
19-02-2021  Studiedag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie; kinderen zijn vrij 
22-02 t/m 26-02 Voorjaarsvakantie 
  
 

Van Harte Gefeliciteerd! 
 

januari   

10-01        Ryan 24-01        Femke 31-01        Doortje 
11-01        Niels 25-01        Afram 31-01        Jada 
18-01        Emke 28-01        Pieter februari 
20-01        Lara 30-01        Jenna 01-02        Miriam 
22-01        Robin 30-01        Chloé  
 
 
 
 

  

HET TEAM VAN DE KORENAAR WENST U EEN HEEL GELUKKIG EN 

GEZOND 2021! 

 
 

http://www.korenaar.nl/
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Van de directie 
Voor de kerstvakantie hebben we met elkaar nog een hectische week beleefd. Met op 

maandag de mededeling dat de kinderen vanaf woensdag niet meer naar school mochten 

komen. In allerijl zijn werkpakketten gemaakt en meegegeven, laptops uitgeleend en hebben 

we kinderen nog uitleg gegeven over inloggen en de manier van werken thuis.  

Op woensdag en donderdag hebben wij nog hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor het 

thuisonderwijs en zijn zoveel mogelijk inlogproblemen opgelost. 

Het kerstontbijt en de kerstviering zijn niet doorgegaan maar er is een online viering per 

groep gedaan. Ontzettend jammer maar ook heel fijn om te zien hoe flexibel onze ouders , 

kinderen en teamleden zijn! 

Na een welverdiende en rustige kerstvakantie zijn we deze week begonnen aan een nieuwe 

periode van thuisonderwijs. Duidelijk is dat zowel ouders, kinderen als team veel geleerd 

hebben van de eerste periode. We hebben alle kinderen in beeld en er wordt hard gewerkt 

vanaf allerlei locaties. Er is opvang op school voor kinderen van ouders met een cruciaal 

beroep en voor kinderen die thuis niet goed kunnen werken.  

We hebben onze aanpak aangepast ten opzichte van de eerste lockdown. Alle units hebben 

elke dag live, online contact met de kinderen. We proberen zoveel mogelijk structuur te 

bieden en de lessen gewoon te laten doorgaan. De ondersteuners en leerkrachten werken 

ook met groepjes kinderen of met individuele kinderen om extra uitleg en begeleiding te 

geven. Dat gaat echt heel goed! Wij realiseren ons dat dit veel vraagt van u als ouders. Als er 

moeilijkheden zijn dan kunt u altijd contact opnemen, dan zoeken we samen naar een 

oplossing. Dank u wel voor uw doorzettingsvermogen en vertrouwen!  

 

CITO toetsen 

De berichten in de media wijzen erop dat de lockdown zal worden verlengd. De verwachting 

is dan dat er ook een langere schoolsluiting zal zijn. Wij gaan dan op dezelfde voet verder 

met ons onderwijs op afstand. Het betekent wel dat we de CITO toetsen van ons Leerling 

Volgsysteem dan niet in januari zullen afnemen. Voor de groepen 3 t/m 7 maakt dit niet uit. 

We nemen de toetsen gewoon later af.  

Voor groep 8 is het wel lastig. De resultaten van de CITO toetsen zijn nodig voor de 

verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Door het uitstellen van de toetsen voor groep 8 

kan het tijdpad voor de verwijzing in de knel komen. Wij weten niet hoe dit opgelost gaat 

worden. We weten wel dat alle scholen in Nederland dit probleem hebben. De PO-raad zal 

hiervoor in overleg met het ministerie een oplossing of alternatief uitwerken. Wij wachten 

de instructies hierover rustig af en rekenen erop dat dit goed zal komen. Zodra wij hierover 

meer informatie hebben zullen we de ouders van groep 8 leerlingen hierover informeren. 
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Interne begeleider (IB-er) 

Voor de kerstvakantie hebben wij afscheid genomen van onze interne begeleider Mignon 

Hommes. Wij zijn heel blij dat wij een nieuwe interne begeleider hebben gevonden in onze 

collega van unit 5-6, Naomi Swiader. Naomi zal de taken van Mignon geleidelijk overnemen 

en uiteindelijk twee dagen IB-taken gaan doen. Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe collega 

die Naomi twee dagen per week in unit 5-6 kan vervangen.  

Wij hopen deze vacature zo snel mogelijk te kunnen invullen, zodat Naomi aan de slag kan. 

Uiteraard is ook Lilian Leuvelink nog interne begeleider op onze school, zodat de 

leerlingenzorg  in goede handen is. 

 

Inlogproblemen  

De meeste inlogproblemen zijn inmiddels opgelost. Mochten er vragen zijn over inloggen 

dan kunt u deze per mail stellen via nita.dompeling@agora.nu  

 

Algemeen in Teams 

In Teams kunt u per leerjaar de lesboeken, aanvullend materiaal en de weektaken vinden. 

Elk leerjaar heeft aparte kanalen waarin de bestanden van de vakken staan. In deze kanalen 

kunnen de vragen gesteld worden. Heeft u een vraag over rekenen, stel deze dan in het 

kanaal rekenen als post. Op deze manier kan iedereen de vraag en het antwoord bekijken. 

 

Discipline 

Thuiswerken vergt discipline en nodigt wellicht uit om rustiger aan te doen.  

Maar het zijn toch ook echt verplichte schooldagen! Uw kind wordt volgens de afspraken 

(verschilt per unit) online verwacht.  

Zorg ervoor dat uw kind aangekleed is en rechtop achter een tafel zit. Hangend op de bank 

of in bed is niet bevorderlijk voor de werkhouding en motivatie! 

Indien er les wordt gegeven via Teams, wordt iedereen gevraagd zijn microfoon uit te zetten 

bij aanvang van de les. Daarnaast vragen wij om alleen de weektaken en de opdrachten van 

de leerkrachten te volgen. Gelieve niet verder te werken in de schriften. Er zijn ook 

vervolgschriften uitgedeeld om een nieuw blok te kunnen starten. Hier willen we graag 

gezamenlijk mee starten. Niet vooruit werken dus! 

Een laatste punt onder dit kopje is online gedrag van de kinderen. Wij verwachten van de 

kinderen dat zij zich ook online fatsoenlijk naar elkaar gedragen en zich houden aan de 

gedragsregels van de unit.  

Wij vragen de ouders om toe te zien op bovenstaande zaken en hierover met hun kind(eren) 

in gesprek te gaan. 
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Opvang  

Voor de vakantie heeft u via Parro een bericht gekregen over de noodopvang op school. 

Binnen Agora houden we ons in principe vast aan de richtlijn van opvang voor kinderen 

met ouders die in een cruciaal beroep werkzaam zijn. Om verspreiding van het virus te 

voorkomen, hopen we op uw medewerking om deze groep zo klein mogelijk te houden en 

waar mogelijk elders op te vangen. Als de groep van leerlingen in de opvang te groot wordt, 

dan hebben wij minder personeel beschikbaar voor de online begeleiding van de kinderen 

thuis. Ook om die reden vragen wij u om alleen opvang te vragen als het echt nodig is. 

Als u gebruik moet maken van de noodopvang dan kunt u een mail sturen naar 

lilian.leuvelink@agora.nu  waarbij u het volgende doorgeeft: naam kind/ unit kind/ datum 

voor opvang. Uw kind wordt dan op de reguliere schooltijden op school opgevangen.  

De kinderen doen bij de opvang hetzelfde werk als de kinderen thuis. Dus het schoolwerk en 

(eventueel) de school-laptop moeten mee naar school! 

 

Laptops 

Wij hebben alle beschikbare leerlingen laptops uitgeleend. Veel ouders hebben via de mail 

akkoord gegeven op de gebruikersovereenkomst die voor de kerstvakantie met u is gedeeld.  

De ouders die dit nog niet hebben gedaan, maar wel een schoollaptop hebben geleend 

vragen wij dit alsnog te doen. U kunt aangeven dat u akkoord gaat met de 

gebruikersovereenkomst door een mail te sturen naar info@korenaar.nl  waarin u aangeeft 

akkoord te gaan met de gebruikersovereenkomst. 
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