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   dr. de Boerstraat 42 
   1511 VH Oostzaan 
    tel. 075 2010115     
    info@korenaar.nl           
    www.korenaar.nl 
 
          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 10  2020-2021 
 
Agenda           

26-04 t/m 07-05 Meivakantie 
12-05-2021  Praktisch verkeersexamen groep 8 
13 en 14-05     Hemelvaartsweekend 
19-05-2021            Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur 
20-05-2021  Opening bijenhotel groep 4 
24-05-2021  Tweede Pinksterdag 
25-05-2021  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
02-06-2021  Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur 
03-06-2021  Meedoefeest unit 1 / 2  
04-06-2021  Nieuwsbrief 11 
14 en 15-06  Schoolfotograaf 
17-06-2021  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 
april   
25-04       Estelle 16-05       Vinz 27-05       Luuk 
26-04       Markous 17-05       Morrison 28-05       Minke 
27-04       Lana 20-05       Isabel 28-05       Elize 
30-04       Mare 21-05       Niels 30-05       Jimmy 
mei 22-05       Thomas 30-05       Jasmijn 
09-05       Noëlle 23-05       Liam juni 
11-05       Lynn 24-05       Josephine 03-06       Rens 
11-05       Owen 24-05       Thieme 03-06       Liam 
13-05       Robyn 25-05       Sia 04-06       Niels 
15-05       Sem 25-05       Indy  
16-05       Abel 26-05       Auke  

 

Vieren van verjaardagen: we vieren verjaardagen klein in de klas. 
Trakteren mag, maar wel voorverpakt. 

http://www.korenaar.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.milestonemktg.com/contact/twitter-logo/&ei=a8hlVJa2FIfKaPuNgdgK&bvm=bv.79400599,d.d2s&psig=AFQjCNEB3FBPdfjedNf3SMp10_-VpwBxHA&ust=1416042968703514
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Het team van de Korenaar wenst u een hele fijne 

meivakantie! 
 
Van de directie 
 

Groep 8 heeft deze week hard en serieus gewerkt aan de Centrale Eindtoets. Een belangrijke 

toets om eventueel het schooladvies nog te kunnen bijstellen. De kinderen hebben 

inmiddels allemaal gehoord op welke school zij volgend jaar kunnen starten. Met de uitslag 

van de Centrale Eindtoets kunnen we ook de schoolopbrengsten evalueren. Het is 

belangrijke informatie om te kijken waar 8 jaar onderwijs onze leerlingen heeft gebracht en 

op welke vakgebieden we wellicht verbeteringen kunnen aanbrengen. 

 

Onze vakdocent gymnastiek Astrid Wegman heeft deze week, samen met Broeks Events, 

voor alle groepen geweldige Koningsspelen georganiseerd. De kinderen van de onderbouw 

hebben op dinsdag genoten van het lenteweer en alle activiteiten op het OFC terrein. De 

kinderen van de bovenbouw waren donderdag aan de beurt met allerlei activiteiten zoals 

schermen, BMX-en en een stormbaan, bijzondere activiteiten die ze normaal gesproken niet 

zo snel doen. Ontzettend fijn om weer een sportieve en bruisende feestelijke dag te hebben 

met elkaar! Complimenten voor de leerkrachten en Broeks Events! 
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We hebben ons jaarlijkse project inmiddels afgesloten. Alle units hebben op hun eigen wijze 

aan u gepresenteerd wat ze in de afgelopen 8 weken hebben geleerd en gemaakt. Tijdens de 

digitale rondleiding vorige week waren veel ouders aanwezig om van een afstandje mee te 

kijken in de school en de kinderen te horen vertellen over het project.  

Het werken met digitale rondleidingen bevalt ons goed. Uiteraard ontvangen wij u liever in 

de school, maar ook in de toekomst kunnen we de digitale rondleiding blijven gebruiken als 

aanvulling op de contactmomenten. 
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De ouders van onze leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben inmiddels de uitslagen van de 

Midden- Cito toetsen ontvangen. Daarbij hebben we een brief met toelichting gemaakt. 

Wij zijn trots op de resultaten van de kinderen en wanneer we zien dat er achterstand is 

gaan we aan de slag met extra aandacht en ondersteuning. Over het algemeen vallen de 

achterstanden bij ons erg mee. Begrijpend lezen is het enige vak waarbij we zien dat we als 

school niet voldoende zijn gegroeid. We gaan dit met extra veel energie oppakken de 

komende tijd! 

Lastig hierbij is dat we te kampen hebben met personele tekorten. Aline en Shanna zijn nog 

ziek en we missen daarnaast regelmatig collega’s door griep, testen en quarantaine. We 

zetten daarom ook onze ondersteuners regelmatig in om de groepen te bezetten. Daardoor 

komen andere taken te vervalen. De leerkrachten en ondersteuners moeten met een kleiner 

team hetzelfde werk doen. Een hoge werkdruk dus. We merken dat we hierdoor soms 

helaas wat achter de feiten aan lopen. Wij vragen u om begrip hiervoor. 
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Vergeleken met de andere scholen doen we het best goed. Een enkele keer moet er een 

groep thuisblijven vanwege personeelstekort. We hebben nog geen groepen in quarantaine 

gehad. Er zijn scholen bij Agora die vaak groepen in quarantaine moeten plaatsen, soms is 

daardoor wel de helft van de school afwezig. Voor een deel hebben we gewoon geluk, maar 

wij denken dat ook het consequente thuisblijven bij klachten bij ons goed door ouders wordt 

nageleefd. Fijn dat we dat samen zo goed oppakken. Laten we hopen dat we ook na de 

meivakantie ons onderwijs zoveel mogelijk doorgang kunnen laten vinden! 

 

We gaan dit schooljaar niet op schoolreis. We hopen in september voor alle groepen (dus 

ook voor de groepen 7 en 8 van volgend schooljaar) een schoolreisje te kunnen organiseren. 

In de week van 17 mei staat het kamp gepland. Gezien alle corona maatregelen kunnen we 

geen ‘normaal’ kamp organiseren.  We zorgen er zeker voor dat de kinderen van groep 8 een 

onvergetelijk, alternatief kamp krijgen. Wij willen net zo graag als u dat de kinderen een 

mooi en bijzonder afscheid krijgen van de basisschool. We hopen dat u vertrouwen heeft in 

ons unit 7/8 team. Zij zullen alles uit de kast halen om op een veilige manier iets moois te 

organiseren binnen de mogelijkheden die er zijn. We hebben er vorig jaar al ervaring mee 

opgedaan en zien nu nog meer mogelijkheden. We zullen hierover zo snel mogelijk na de 

meivakantie verder informeren. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Heeft u al een kind op onze school en uw jongere kind nog niet ingeschreven? Voor onze 

planning is het belangrijk dat we op tijd weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten. 

U kunt uw kind al vanaf 2,5 jaar inschrijven. Een inschrijfformulier kunt u opvragen bij 

Margriet Bekebrede, info@korenaar.nl . 

 

Online onderwijs (herhaling) 

Kinderen van de groepen 3 t/m 8 die niet op school zijn kunnen indien nodig online de 

instructies volgen. Ook wanneer er sprake is van quarantaine zullen de lessen ook weer 

online gegeven worden. Indien dit aan de orde is, dan zult u door de unit van uw kind 

hierover verder worden geïnformeerd. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de 

beschikbaarheid van voldoende personeel.  

Als uw kind niet op school kan zijn, maar wel schoolwerk kan doen, neem dan even contact 

op met de leerkracht om dit verder af te stemmen. Als u dat op tijd weet, dan kan 

afstemmen het beste via de mail. Als u in de ochtend pas weet dat uw kind niet op school 

kan zijn, maar wel online mee kan doen, dan kunt u het beste even bellen met school.  

Als leerkrachten met de groep bezig zijn zullen ze uw mail namelijk pas later lezen.  

Bij het aanbieden van online onderwijs doen wij wat mogelijk is maar het schakelen tussen 

op school en online is ook voor ons een hele uitdaging.  

 

 

mailto:info@korenaar.nl
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Kan mijn kind wel naar school? (herhaling) 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie 

hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid  

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool: 

• als ze af en toe hoesten; 

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 

benauwdheid. 

Zij moeten thuisblijven als: 

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn); 

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer 

dan incidenteel) hoest. 

• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 

• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 

 
Wat doen we bij een besmetting met COVID-19? (herhaling) 

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 

GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. 

Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.  

Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat (zij 

zijn immers een nauw contact). Op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon 

kunnen de kinderen en het onderwijspersoneel zich laten testen in GGD-teststraat of nog 5 

dagen langer in quarantaine. Testen hoeft dus niet, dat blijft altijd een beslissing van ouders 

of het personeelslid. Tijdens de quarantaine tijd zullen wij, indien mogelijk, het onderwijs 

online voortzetten. Wanneer uw kind of een ander gezinslid positief getest is, willen wij dit 

als school z.s.m. weten. Het is dus van belang dat u de leerkracht/school inlicht! Er wordt 

dan contact met u opgenomen. Bij vragen en twijfels kunt u altijd contact opnemen met de 

GGD. 

 

Inloopspreekuur Jeugdteam op woensdagochtend van 8.30-9.30 uur;  

telefonisch of via Teams! 

Vanaf nu is het ook mogelijk om via Teams met Daniëlle of Marieke in contact te komen, op 

woensdag 8.30-9.30 uur via: https://teams.microsoft.com/l/me...d4bcf085c%22%7d  

(u wordt dan toegelaten door Daniëlle of Marieke, er zullen vanzelfsprekend geen andere 

ouders bij het gesprek zijn). 

 

Ook blijven zij natuurlijk telefonisch bereikbaar: 

Marieke ter Brake: 06-25023408 

Danielle Hartendorp: 06-44155446 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
https://teams.microsoft.com/l/me...d4bcf085c%22%7d
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Het dringende verzoek om deze nummers alleen te gebruiken t.b.v. het telefonisch 

inloopspreekuur. 

19 mei: Daniëlle 2 juni: Marieke 16 juni: Daniëlle 30 juni: Marieke 

 

Mocht u hierover vragen hebben, of vindt u het prettig vinden om contact te hebben, maar 

lukt het niet om Daniëlle of Marieke te bereiken? Laat dit dan even weten aan de leerkracht 

van uw kind of aan de interne begeleiding, dan kunnen zij u verder helpen. 

 

Koningsspelen 2021 
 
Op dinsdag 20 april waren de 
koningsspelen voor unit 1-2. De 
spelletjes waren super leuk en goed 
georganiseerd. De ouderraad had 
gezorgd voor een lekker 
tussendoortje. De kinderen hebben 
genoten! 
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Project unit 5-6: ‘Kunst!’ 
 
De afgelopen weken is er in unit 5-6 hard gewerkt aan het project, dat in het teken stond van 
verschillende kunstvormen. We hebben ons verdiept in verschillende kunstenaars zoals 
Picasso en Rembrandt en ons gewaagd aan verschillende technieken. Met onder andere een 
prachtig zelfportret en zelfgemaakte lino-afdruk als resultaat! Hieronder wat sfeerbeelden 
van de afgelopen periode. 
 

       
 

Koningsspelen unit 5-6 

 
Wat hebben we afgelopen donderdag een geweldige Koningsspelen beleefd! Een uitdagend 
en afwisselend programma met BMX’en, schermen, handboogschieten, Levend Stratego, 
een rondje over de stormbaan en natuurlijk kon een ouderwets potje voetbal niet 
ontbreken. De leerlingen hebben laten zien hoe sportief ze zijn en hoe goed ze elkaar 
kunnen helpen. Het was een geslaagde dag! 
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