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NIEUWSBRIEF 11  VRIJDAG 03-07-2020 
 

Agenda           
Vr  03-07  Start zomervakantie om 12.00 uur 

Ma  17-08  Eerste schooldag 

Vr 21-08  Nieuwsbrief 1 

 

Van harte gefeliciteerd! 

Jarigen de komende weken 

04-07 Jordan 20-07 Levi 03-08 Puck 14-08 Liz 

04-07 Levi 20-07 Mink 04-08 Jeremy 15-08 Luna 

06-07 Lisa 22-07 Lotte 07-08 Wessel 17-08 Pieter 

07-07 Rik 24-07 Christian 09-08 Luca 17-08 Mees 

09-07 Alexander 26-07 Lucas 09-08 Mees 18-08 Anoek 

12-07 Luuk 27-07 Maud 10-08 Vienna 19-08 Tim 

14-07 Lana 28-07 Julie 11-08 Dauwe 19-08 Keano 

15-07 Jens 28-07 Ragnar 11-08 Isabelle 19-08 Dax 

15-07 Sven 31-07 Tibbe 12-08 Stacey 21-08 Lisa 

17-07 Lukas 01-08 Finn 13-08 Julian 21-08 Jits 

17-07 Jason 01-08 Elin 13-08 Joppe 22-08 Wassam 

20-07 Julia 03-08 Julia 13-08 Jayden   

 

 

 

Wij bedanken u voor de fijne samenwerking!  

Een hele fijne en zonnige vakantie gewenst!  

Tot ziens in augustus! 

Team Korenaar 
 

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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Van de directie 
Met deze nieuwsbrief op de laatste schooldag sluiten we een bewogen en intense periode af. 

De schoolsluiting, het thuisonderwijs, de gedeeltelijke opening en de volledige opening hebben ons 

allemaal veel energie gekost. Leerlingen, ouders en teamleden hebben zich enorm moeten 

aanpassen. Wij zijn er trots op hoe wij dit met elkaar hebben gedaan. We hebben veel geleerd over 

digitale hulpmiddelen bij het onderwijs, over organiseren en elkaar op de been houden. Maar als er 

iets is dat we geleerd hebben dan is het wel dat het belangrijk én nodig is dat kinderen op school zijn 

om samen te leren. Niet alleen voor de leervakken, maar vooral vanwege het samen zijn en de 

sociale ontwikkeling. We zijn blij dat we het schooljaar redelijk normaal hebben kunnen afsluiten met 

een maand lang alle kinderen 4 dagen in de week op school. We hopen dat het na de vakantie nog 

meer richting het normaal kan gaan, waarbij we de richtlijnen blijven volgen en we allemaal gezond 

blijven. 

 

Groep 8 heeft de afgelopen periode een bijzonder afscheid gehad. Een alternatief kamp op school, 

met escaperooms, een barbecue, spelletjes, gezelligheid en slapen in de aula. Afgelopen woensdag 

was de film première. Een gala-avond  compleet met rode loper en fotomoment. Het script waarin de 

corona periode verwerkt is, het filmen, de regie, de productie, het monteren; alles is door de 

leerkrachten zelf gedaan. Door de tijdsdruk en krappe planning vanwege het corona gedoe is de film 

helaas niet op tijd afgekomen. Dat mocht de pret niet drukken! We hebben de eerste helft van de 

film gekeken en het resultaat was indrukwekkend! Wat een kwaliteit is daar geleverd en wat zijn we 

trots op ons topteam en onze leerlingen! De film wordt afgemaakt en alle kinderen van groep 8 

ontvangen na de vakantie een usb stick met de complete film. De avond was verder gevuld met 

disco, hapjes en gezelligheid. De ouders hebben thuis via een livestream mee kunnen kijken en we 

hebben veel complimenten van hen gehad.  Zowel het team, de kinderen en de ouders hebben 

genoten en een onvergetelijke avond gehad. Dank  en complimenten voor iedereen die hierbij 

geholpen heeft! 

 

Verdrietig bericht 
Vorige week vrijdag is Anneke de Vente, de vrouw van onze collega Wim de Vente, overleden. 

Anneke is lange tijd ziek geweest. Wij hebben intens met Wim en zijn gezin meegeleefd de 

afgelopen, moeilijke maanden. Wij wensen Wim, Ruben en David heel veel sterkte.  

 

Afscheid OR 
Niet alleen het afscheid van de groep 8 leerlingen is anders dan normaal. Er zijn ook OR leden die 

afscheid nemen. Voor Marike, Erna en Iris zitten de OR taken erop omdat hun laatste kind van school 

gaat. Ook Sandy neemt afscheid van de OR. Wij willen hen allemaal enorm bedanken  voor hun inzet 

voor de kinderen van onze school, de afgelopen jaren en ook de afgelopen weken. Met jullie hulp zijn 

wij in staat om onze school net dat beetje extra te geven waardoor de kinderen extra mooie 

herinneringen aan de Korenaar hebben. Dank jullie wel! 
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Afscheid collega’s 
We nemen vandaag ook afscheid van Marianne, Hidde, Bas en Mirjam. Gelukkig hebben zij allemaal 

een nieuwe uitdaging binnen Agora gevonden. Dank voor jullie inzet en heel veel succes op jullie 

nieuwe school! 

 

Na de vakantie.. 
Het uitgangspunt is dat we na de vakantie weer zoveel mogelijk terug gaan naar ons oude ‘normaal’. 

Daarbij gaan we ervan uit (en dat hopen we van harte) dat de situatie rondom het coronavirus stabiel 

blijft en er geen nieuwe golf komt. We volgen de richtlijnen van het RIVM en als er wijzigingen zijn 

gedurende de komende 6 weken, dan zullen ook wij weer moeten schakelen. Vooralsnog gaan we 

ervan uit dat het volgende weer mogelijk is: 

 

• We gaan na de vakantie weer werken volgens ons normale rooster namelijk: 

 

 

 

 

 

 

 

• Wij zullen weer TSO gaan aanbieden zoals u tot half maart van ons gewend was: aanmelden 

via overblijven met Edith.  

• BSO wordt zoals gebruikelijk aangeboden door TintelTuin. 

• Aanwezigheid personeel: Wij hebben goede hoop dat alle leerkrachten en ondersteuners 

weer kunnen komen na de vakantie, maar zeker weten doen we het nog niet. Wij gaan er 

alles aan doen om de puzzel rond te krijgen zodat alle groepen de hele week naar school 

kunnen komen. Wanneer wij met een aangepast rooster moeten werken vanwege 

personeelstekort, dan laten wij u dat uiterlijk in de week van 11 augustus weten. Dit zal 

uiteraard gaan in overleg met de MR en het bestuur van Agora. 

• De 1,5 meter regel zal voorlopig nog blijven gelden. Bij het halen en brengen kunnen ouders 

daarom vooralsnog niet mee het schoolplein op en de school in. We blijven het halen en 

brengen daarom organiseren zoals de afgelopen maanden. We gebruiken de verschillende 

hekingangen en schoolingangen en wachten de kinderen buiten op.  

• We gaan ervan uit dat we ouders wel op afspraak in de school kunnen ontvangen voor een 

gesprek. 

• Iedereen die verkouden is moet thuis blijven. Als een gezinslid verhoging of koorts heeft blijf 

je thuis. Dit betekent dat wij zomaar met een plotseling personeelstekort te maken kunnen 

krijgen. Wij kunnen dat niet opvangen. Het zal dus gaan voorkomen dat we groepen naar 

huis moeten sturen. Wij informeren u zo tijdig mogelijk en rekenen op uw begrip en 

medewerking. 

• Ook voor de kinderen geldt: verkouden of gezinslid met verhoging/koorts: thuisblijven!  

Maandag 08.30-12.00 uur 

 13.00-15.00 uur 

Dinsdag 08.30-12.00 uur 

 13.00-15.00 uur 

Woensdag 08.30-12.00 uur 

Donderdag 08.30-12.00 uur 

 13.00-15.00 uur 

Vrijdag 08.30-12.00 uur 

 13.00-14.30 uur 
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• Voor (chronisch) verkouden kinderen tot 6 jaar 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. 

• De 1,5 meter tussen kinderen en personeel mogen we vanaf 1 juli loslaten. Dat is fijn, het 

bleek een nauwelijks uitvoerbare regel. 

• Trakteren: er mag na de vakantie weer getrakteerd worden door de kinderen die vanaf de 

vakantie jarig zijn (geweest). Alleen verpakte traktaties! We begrijpen dat het jammer is 

voor veel kinderen die de afgelopen maanden jarig zijn geweest, maar we gaan geen 

verjaardagen van voor de vakantie inhalen. 

Veranderingen in richtlijnen of in de organisatie zullen wij u laten weten in de week van 11 augustus. 

 

SOS-kinderdorpen 
Al sinds lange tijd sponsoren we kinderen via de stichting SOS-Kinderdorpen. 
Momenteel hebben we nog 1 kind dat we helpen met het geld dat we ophalen in de klassen op 
maandagochtend. Dat is Manish uit India  (wij sponsoren hem al sinds 2013).  

Manish is 19 jaar en woont in Delhi en leeft daar in een gezin met 

meerdere SOS-kinderen. Hij heeft het er erg naar zijn zin. Op 

school is Hindi zijn favoriete vak en ook het Engels leren gaat 

steeds beter. Hij heeft veel talent op het gebied van tekenen en 

schilderen. Hij heeft zelfs vorig jaar mee mogen doen aan een 

district kampioenschap voor schilderen. Voor wiskunde en 

natuurkunde krijgt hij extra hulp op school, want hij beseft heel 

goed dat de komende examens die er aan komen heel belangrijk 

zijn en hij doet daar dan ook extra goed zijn best voor. 

We hadden eerst 3 sponsorkinderen, maar als kinderen  23 jaar 

worden vertrekken ze uit het kinderdorp en gaan ze verder met 

studie of werk. Doordat wij hebben gesponsord konden Sairhei uit 

Belarus en  Fatima uit Ghana nu een betere start maken met hun 

leven. Zij zijn heel dankbaar voor de goede kansen die ze hebben 

gekregen en willen alle ouders hartelijk danken voor hun hulp 

Als ook Manish klaar is met zijn opleiding stoppen we helemaal met SOS kinderdorpen en gaan we op 

zoek naar een nieuw goed doel waarvoor we geld kunnen ophalen in de klassen. U wordt hiervan 

uiteraard op de hoogte gehouden. 
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Mad Science Zomerkamp: explore and experiment! 
De 'EUREKA' kampdagen staan in het teken van uitvindingen en wat je nodig hebt om uitvinder te 

worden. Kinderen leren hoe ze kunnen overleven op een onbewoond eiland door samen voedsel en 

water te zoeken, schuilplaatsen te bouwen en bruggen aan te leggen. Daarnaast staat er een dag in 

het teken van de uitvinders Bell, Edison en Tesla, en vooral over hoe ze elkaar regelmatig in de haren 

vlogen over de elektrische uitvindingen van hun tijd.  

Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel 

doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We 

gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten om te 

spelen en te experimenteren. 

Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! Let wel: i.v.m. de 

Coronacrisis is de doorgang van de kampen nog onder voorbehoud. Uiterlijk twee weken voor de 

start van het kamp hoort u of het kamp door gaat. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Diverse weken in de periode 6 juli t/m 13 augustus 

• Van 9:00 tot 16:00 uur 

• Vier dagen met een eigen thema 

• Op diverse gave locaties 

• Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 

• Inclusief labjas & keycord 

• Inclusief experimentjes voor thuis 

• Bekijk de website voor meer info 

 

DE LOCATIES 

• Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + de Boswinkel 

• Amsterdam - Stadsboerderij Zimmerhoeve 

• Enkhuizen - Hertenkamp 

• Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande 

• Loosdrecht - Bibliotheek Loosdrecht  

• Uitgeest - OBS De Wissel 

• Weesp - Bibliotheek Weesp 

 

https://kamp.mad-science.nl/locaties
https://kamp.mad-science.nl/

