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Van de directie
Het schooljaar is alweer volop gestart. De afgelopen weken werden we meteen
geconfronteerd met grote uitdagingen. Veel kinderen en leerkrachten zijn verkouden.
Gelukkig heeft iedereen die getest is geen Corona en hebben we te maken met een
verkoudheidsvirus. We volgen echter wel de richtlijnen en dat betekent dat er inmiddels al
tien collega’s meerdere dagen niet op school konden zijn in afwachting van een test en
uitslag. Het goed nieuws is dat we maar één dag een leerjaar niet op school konden
ontvangen. Verder hebben we de afwezigheid van collega’s kunnen oplossen met onze
gebruikelijke creativiteit; combineren van groepen, doorschuiven van leerkrachten, inzet van
ondersteuners en stagiaires. Het veroorzaakt veel extra werkdruk en organisatie, maar we
zijn blij dat dit zo vaak goed gaat.
Er zijn ook veel kinderen verkouden thuis en ook dat geeft uitdagingen. Onze belangrijkste
opdracht is om de continuïteit van het onderwijs te bewaken. De verkouden kinderen halen
een werkpakket op om thuis aan de slag te gaan. Voor u als ouders is dit natuurlijk ook een
uitdaging en dit vraagt veel. Wij realiseren ons dat in onze organisatie rondom het doorgaan
van schoolwerk nog verbetering nodig is.
Op dit moment wordt daarom gewerkt aan een back up plan. Dat plan moet antwoord
geven op een heleboel vragen:
• Wat gaan we doen wanneer meerdere leerkrachten afwezig zijn?
• Hoe begeleiden we groepen die naar huis gestuurd moeten worden vanwege
personeelstekort?
• Hoe zetten we verkouden collega’s vanaf huis toch in?
• Hoe begeleiden we de kinderen die verkouden thuis zijn maar wel schoolwerk
kunnen doen?
• Hoe zetten we ICT hierbij in?
• Wat is ervoor nodig om dat goed te organiseren zodat we goed voorbereid zijn?
• Hoe kunnen we ouders hierover vooraf al informeren zodat ook thuis de nodige
voorbereidingen kunnen worden getroffen?
Op de studiedag op woensdag 16 september zullen wij dit plan samen afmaken. Wij zullen u
vervolgens informeren over onze plannen en de voorbereidingen die u al kunt treffen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we samen met u tot een goed back up plan kunnen
komen!
Onze jaarlijkse informatiereceptie kan helaas niet doorgaan. Afgelopen dinsdag hebben we u
uitgenodigd voor een life, digitaal kijkje in de units. Het is de meeste mensen gelukt om via
de link in Teams te komen en mee te kijken. Van een paar ouders hebben we terug gehoord
dat het niet gelukt is om verbinding te maken. We hebben veel positieve reacties gehad van
ouders en zelf vonden we het ook erg leuk om te doen.
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We zijn van plan om vaker dit soort meekijk momenten organiseren. Wij hopen u zo te
betrekken bij onze activiteiten en bij het werk in de school. Om u naast dit beeld van de
groepen ook nog de informatie over het schooljaar te geven sturen wij bij deze nieuwsbrief
als bijlage een informatieboekje mee. Daarin staan de belangrijke zaken voor dit schooljaar
voor de school en per unit uitgewerkt. Met het verzoek om dit goed door te lezen!
Inmiddels zijn de startgesprekken in volle gang. Meestal digitaal en soms ook face to face.
Deze gesprekken zijn erg belangrijk voor de uitwisseling van informatie en het afstemmen
van de verwachtingen.

Ouderbijdrage 2020-2021
Vorig schooljaar heeft u het volledige bedrag voor de ouderbijdrage betaald, inclusief het
bedrag voor het schoolreisje of kamp. De schoolreisjes en het kamp zijn niet doorgegaan.
De bedragen voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 6 van vorig jaar (€ 30) en het
schoolkamp voor groep 7 van vorig jaar (€65,-) zullen dit schooljaar verrekend worden, zodat
u niet dubbel betaalt. Het bedrag wordt verrekend bij het eerste incasso-moment in
oktober.
Uiteraard geldt dit alleen voor ouders die vorig jaar ook daadwerkelijk betaald hebben.
Ouders van nieuwe leerlingen en ouders die vorig jaar niet hebben betaald, betalen het
volledige bedrag. Dit wordt in twee termijnen afgeschreven: de helft in oktober en de
andere helft in april. Hierbij de bedragen in een overzicht:

Huidige groep
(2020-2021)

Vorig jaar niet betaald
Volledige
Incasso
bedrag

Vorig jaar wel betaald
Gecorrigeerd
Incasso
bedrag

Groep 1 t/m 5

€ 55,-

€ 25,-

Groep 6
(inclusief
schooltuinen)
Groep 7

€ 75,-

Oktober € 27,50
April € 27,50
Oktober: € 37,50
April: € 37,50

€ 60,-

Groep 8

€ 90,-

Oktober: € 45
April: € 45
Oktober: € 45
April: € 45

€ 90,-

€ 45,-

€ 25,-

Oktober: € 0
April: € 25,Oktober: € 7,50
April: € 37,50
Oktober: € 15
April: € 45
Oktober: € 0
April: € 25

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u vinden in onze schoolgids. Deze
kunt u vinden op onze website (www.korenaar.nl) onder ‘School’.
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Instellen van Privacy-voorkeuren in Parro
In voorgaande jaren kreeg u aan het begin van elk schooljaar een brief waarin u de privacyvoorkeuren voor uw kind kon aangeven. Vanaf dit jaar kan dit in Parro. Hiervoor gaat u in
Parro naar de instellingen. Daar kunt u aangeven wat u wel of niet wilt op mediagebied.
Het voordeel is dat de leerkrachten in Parro direct per leerling kunnen zien welke foto’s wel
of niet mogen worden getoond en in welke media.
U kunt dit op elk moment van het jaar aanpassen, maar voorkeuren kunnen niet met
terugwerkende kracht worden veranderd. Als u niets invult gaan we ervan uit, dat wij het
beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken.

Algemene richtlijnen (herhaling)
Het blijft belangrijk om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. Alleen dan kunnen we
het op school zo veilig mogelijk houden.
•

•

•

•
•
•
•

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.
Voor (chronisch) verkouden kinderen uit groep 1 en 2 geldt een uitzondering, zij
mogen wel naar school. Als de klachten nieuw zijn en mogelijk corona kunnen zijn
dan niet natuurlijk. We gebruiken ons verstand en beslissen dit in goed overleg.
Kinderen, ouders en medewerkers blijven ook thuis als iemand anders in huis
verkouden is én koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind
weer naar school.
We wassen en/of desinfecteren vaak en veel onze handen.
Bij klachten laten volwassenen zich zo snel mogelijk testen. Voor kinderen geldt dat
ouders ervoor kunnen kiezen om hun kind te laten testen.
We schudden geen handen. Niezen en hoesten aan de binnenkant van onze elleboog.
Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt niet voor kinderen
onderling en niet tussen kinderen (t/m 12 jaar) en volwassenen.

Ouders in de school (herhaling)
Ouders mogen alleen op afspraak in de school komen. Dat betekent dat een ouder
telefonisch of per mail een afspraak kan maken om na schooltijd langs te komen voor een
gesprek. Het heeft onze voorkeur om digitaal (via Teams) in gesprek te gaan.
In school houden volwassenen:
• 1,5 meter afstand van elkaar.
• Desinfecteren bezoekers hun handen bij de ingang.
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•

Komen volwassenen alleen als er bij hun of hun gezinsleden geen sprake is van
klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of
koorts.
• Bezoekers laten (indien niet al bekend) hun gegevens achter.
Bij het halen en brengen komen er dus geen ouders mee het schoolplein op en de school in.
Ook kunt u niet onverwachts op een ander moment even de school inlopen. Er zal altijd een
afspraak moeten worden gemaakt.

LIO Stagiair
Hoi allemaal,
Ik ben Ramon Hendriks, kom uit Krommenie en ik ben 24 jaar. Ik zit op
de iPabo Amsterdam. Voordat ik met deze opleiding ben begonnen
heb ik het CIOS sport en bewegen gedaan.
Het komend schooljaar ga ik mijn vierde jaar in. Als uitstroomprofiel
heb ik spelend leren gekozen en ik ga dit hele schooljaar mijn stage
lopen bij groep 3/4.
Daarbij volg ik ook de sportklas, dit betekent dat ik (ook) in
de gymzaal sta en na mijn studie de groepen 1 t/m 8 gym mag geven.
Ik kijk uit naar een gezellig en fijn schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Ramon Hendriks

Voor groep 3
De overgang van groep 2 naar groep 3 is een spannende, maar ook leuke fase. Voor het eerst
gaat uw kind écht leren lezen, schrijven en rekenen!
In het gratis magazine 'Hoera mijn kind in groep 3' wordt u meegenomen door dat eerste
jaar in groep 3. Leren lezen neemt de eerste periode de meeste tijd in beslag, maar
natuurlijk leert uw kind veel meer.
Zo wordt er uitgelegd wat het leert bij de kernvakken (lezen, schrijven en rekenen) en bij de
vakken gericht op brede ontwikkeling (kunstzinnige oriëntatie, bewegingsonderwijs en
oriëntatie op jezelf en de wereld).
Vraag uw gratis exemplaar aan via de link:
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/gratis-magazine-hoera-mijn-kind-in-groep3?utm_source=2020webshopouders30aug&utm_medium=email&utm_campaign=aonbzwijsenouders&fbclid=IwAR0yKY8wSdDSPShL_7jPXvi6HFfzmzmOlgMtsFwoh0AWGFWr7FJ74HYv40
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Een kijkje in de klas – unit 5/6

We kleuren op basis van toeval met de dobbelsteen.

We spelen tafelbingo bij rekenen.
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We bedenken pictogrammen bij de taalles.

Voor geschiedenis ontwerpen we godenbeeldjes die we later gaan kleien.
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Beste ouders,
Het spreekuur van ons Jeugdteam op jullie school bestaat alweer ruim 2,5 jaar!
We maken graag van de gelegenheid gebruik om in de nieuwsbrief wat van ons te laten
horen. Om de week zijn we op de woensdagochtend van 8.30-9.30 uur telefonisch te
bereiken.
Marieke ter Brake is bereikbaar op 06-25023408 en Danielle Hartendorp is bereikbaar op 0644155446.
Het dringende verzoek om deze nummers alleen te gebruiken tbv het telefonisch
inloopspreekuur.
Woensdag 16 september: Marieke
Woensdag 30 september: Daniëlle
Woensdag 14 oktober: Marieke
Woensdag 28 oktober: Daniëlle
Woensdag 11 november: Marieke
Woensdag 25 november: Daniëlle
Woensdag 9 december: Marieke
Woensdag 23 december: Daniëlle
We merken dat ouders ons goed weten te vinden en dat vinden we heel fijn. Bijna elke keer
spreken we een of meerdere ouders. Het team van de school denkt ook vaak mee met jullie
als er vragen of zorgen zijn en kan jullie tippen om een keer te bellen.
De vragen waar ouders mee komen zijn divers, het kan om vragen over de ontwikkeling, de
opvoeding, de situatie op school en/of thuis gaan. Als er zorgen of vragen zijn rond jullie
kind(eren) of gezinssituatie, willen we met het spreekuur een lage drempel bieden om dit te
bespreken en denken we 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 en kunnen
wel een brug slaan bij de wens van een aanmelding bij ons Jeugdteam of andere
hulpverleningsorganisaties.
Wij draaien het spreekuur met veel plezier en hopen nog vele ouders te spreken.
Met vriendelijke groeten,
Danielle en Marieke, psychologen van Jeugdteam Oostzaan en Wormerland
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Wat is het Jeugdteam?
Opgroeien gaat meestal vanzelf. Maar het kan af en toe ook lastig zijn of je hebt vragen.
Over de ontwikkeling of het gedrag van je kind. Het is normaal als je vragen hebt of zorgen.
Praat erover. Met familie of vrienden en als zij je niet kunnen helpen, met de huisarts of
leraar. Trek tijdig aan de bel om te voorkomen dat problemen groter worden of de situatie
uit de hand loopt.
Voor advies, ondersteuning, een cursus en informatie over gezondheid, opvoeden en
opgroeien kun je altijd terecht bij het Centrum Jong in Oostzaan en het Centrum Jong in
Wormerland.
Het Jeugdteam Oostzaan Wormerland biedt ondersteuning als het gaat om een gedrags- of
emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de
opvoeding, bij problemen rondom de omgang met kinderen na en tijdens een echtscheiding,
bij vragen over pgb of bij ernstige opvoedproblemen. Vaak is er sprake van een samenloop
van meerdere problemen tegelijk, zoals gedragsproblemen en echtscheidingen.
https://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/
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Hackshield (Project gemeente Oostzaan)
De maatschappij digitaliseert in toenemende mate. Economisch en maatschappelijk biedt
dat kansen, maar er zijn ook risico’s. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van
cybercrime of gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Door de onzichtbaarheid en grote
inbreuk op de privacy kan cybercrime gezien worden als de nieuwe ster binnen de High
Impact Crimes. De aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit is
daarom een van de 4 speerpunten uit het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NoordHolland 2019-2022. Voorkomen en notificeren van slachtofferschap is een onderdeel van
deze aanpak.
Met de game Hackshield raken kinderen tussen de 8 en 12 jaar spelenderwijs bekend met
digitale veiligheid en vormen van cybercriminaliteit. De kinderen worden opgeleid tot Junior
Cyber Agents. De game is zo opgezet dat ze ook hun omgeving betrekken bij hun opgedane
kennis waardoor het onderwerp over meerdere doelgroepen bespreekbaar wordt gemaakt.
Door een competitie-element en een huldiging wordt het spel ook zichtbaar voor derden.
In de 1e helft van 2020 heeft er een pilot plaatsgevonden bij 7 gemeenten in Noord-Holland.
Vanaf september sluiten de overige gemeenten in Noord-Holland aan. Eind 2020 is NoordHolland de eerste provincie in Nederland met zijn eigen team Junior Cyber Agents.
De game
HackShield is een trans mediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar
oud. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen
tegen digitale gevaren. Dit is anno 2020 nog steeds vaak een ontbrekend element in hun
(digitale) opvoeding terwijl het leven van jongeren zich steeds meer online afspeelt.
Het spel zorgt tevens voor een gedragsverandering bij de ouders/verzorgers van de spelende
kinderen. In het spel moeten kinderen hun ouders/verzorgers ook beschermen tegen
digitale gevaren. Daarnaast worden ouders/verzorgers ook bij het spel betrokken doordat zij
samen met de kinderen vragen moeten beantwoorden.
In HackShield staan Sanne en André centraal, twee fictieve karakters die zelf slachtoffer
werden van cybercriminaliteit en daarom besloten HackShield te starten. In de game worden
de spelers door Sanne en André getraind tot Junior Cyber Agent aan de hand van een
spannende game. Hierbij staat het ‘je verplaatsen in de tegenstander’ en het ‘anticiperen op
de tegenstander’ centraal.
Het spel is gratis te downloaden in de appstores van Apple en Google. Het spel is te spelen
op telefoon en tablet. Daarnaast kan het spel ook op de computer worden gespeeld.
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Voor het competitie-element binnen en tussen gemeenten kunnen kinderen hun plaatsnaam
opgeven en een verificatie-adres van hun ouders. Doen ze dit niet dan kunnen ze wel het
spel spelen maar komen ze niet in aanmerking voor de gemeentelijke ranking, de huldiging
en specifieke quests voor die gemeente.
Over Hackshield en de gemeente
Noord-Holland Samen Veilig (NSHV)) is een samenwerkingsverband van de politie-eenheid
Noord-Holland, het Openbaar Ministerie en de gemeente binnen die eenheid. Het
projectteam Cybercrime NSHV was op zoek naar een instrument gericht op
cyberweerbaarheid bij jongeren. Hackshield wordt gemaakt door Flavour en sinds begin
2018 incrementeel doorontwikkeld en getest. Het werd al door ruim 75.000 kinderen
gespeeld. HackShield heeft maar één doel: een volledig cyberveilige generatie (1.000.000
kinderen) die zorgeloos over het web kan navigeren en de oudere generatie hierin kan
bijstaan. Dit sloot naadloos aan bij de ambitie van NSHV en zo ontstond een publiek private
samenwerking.
HackShield is ontwikkeld met ondersteuning en donaties van Flavour, Krabé Academy, het
SIDN Fonds, de Rabo Foundation, de Rabobank, het ECP en Interpolis. Allemaal vanuit
corporate responsibility. De Rabobank heeft besloten een nog actievere rol te willen spelen.
Zo zullen vanaf maart 2020 alle lokale banken in Nederland benaderd worden om HackShield
actief te promoten in hun verzorgingsgebied.
De commerciële partijen vergoeden een groot deel van de kosten die nodig zijn voor de
ontwikkeling van het spel. Momenteel wordt het spel al door tienduizenden kinderen
gespeeld, de reacties zijn zeer positief. Daarnaast heeft HackShield in 2019 twee awards in
de wacht gesleept.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan uitbreiding van het spel en heeft er een pilot
plaatsgevonden in de gemeenten Heemstede, Den Helder, Haarlem, HeerhugowaardLangedijk, Alkmaar, Koggenland. Deze pilot wordt in juli afgerond. De ervaringen worden
meegenomen in de regionale uitrol. Naast de pilotgemeente doen in ieder geval mee: Texel,
Hoorn, Haarlemmermeer, Hollands Kroon, Beverwijk, Zaanstad.
In april 2020 heeft NSHV een subsidie ontvangen voor de uitrol van Hackshield over de rest
van Noord-Holland in de periode september-december 2020. De uitrol dient als verdere
bouwsteen om Hackshield ook voor de overige gemeenten in Nederland beschikbaar te
maken. Daarnaast wordt met de subsidiegelden onderzoek gedaan door de Haagse
Hogeschool en Hogeschool Saxion naar de werkzame elementen van de game.
Meer informatie

Op www.joinhackshield.nl vindt u meer informatie over HackShield. Heeft u verder nog
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid van de gemeente Oostzaan.
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