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Van de directie 

Wat gebeurt er veel in een school! 

 

Na mijn start in september ben ik begon-

nen met kennismakingsgesprekken met 

mijn collega’s en dat doen we al wandelend 

door de wijk. Misschien heeft u ons al eens 

zien lopen. Een gezonde manier om elkaar 

beter te leren kennen, maar voor mij ook 

heel leuk om de wijk te verkennen waarin 

De Korenaar zich bevindt! 

 

Dit schooljaar is voor het team een voorbe-

reidingsjaar op de nieuwe planperiode 

2019-2023. We werken toe naar een nieuw 

strategisch meerjaren beleidsplan, zodat 

we systematisch werken aan borging, ver-

betering en vernieuwing.  

 

 

 

Op dinsdag 30 oktober was de kick off. We 

zijn op bedrijfsbezoek geweest bij De Apen-

heul, Snoopy Kinderopvang en Stegeman 

RTV om te leren van het bedrijfsleven over 

de toegevoegde waarde van het hebben 

van gezamenlijke organisatiewaarden en 

visie. 

 

Op de studiedag van 29 november gaan we 

met elkaar aan de slag rondom het thema 

‘Wat willen wij kinderen aan het einde van 

groep 8 mee hebben gegeven en wat bete-

kent dit voor onze manier van onderwijs 

geven?’ Het is goed om inhoudelijk met 

elkaar in gesprek te zijn over ons mooie 

vak! 

 

 

Verder zijn we in de afgelopen weken als 

school overgestapt op serverloos werken en 

op Office 365. Dat is voor ons allemaal 

even wennen. Ik ben trots op mijn collega’s 

die deze ontwikkelingen op ICT gebied aan-

gaan!  

 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere  

over belangrijke schoolontwikkelingen zoals 

de oriëntatie op andere schooltijden en de 

overstap naar Parro, een nieuw oudercom-

municatieplatform. Veel leesplezier! 

 

Kitty ten Napel 

 

Vanuit de mr is de vraag aan de directie 

van de school gesteld naar een oriëntatie 

op andere schooltijden voor De Korenaar, 

vanwege het toenemend aantal kinderen 

dat overblijft. We gaan dit schooljaar de 

mogelijkheden en de wensen en behoef-

ten van ouders en leerkrachten in kaart 

brengen. Een extern adviseur van Penta 

Rho zal ons hierin begeleiden. Hoe deze 

oriëntatie er precies uit gaat zien, leest u 

in een volgende Korenm@il.  

Vanaf deze week komt Janny Harmsen de 

managementeenheid Korenaar-Koningin 

Juliana één dagdeel per week ondersteu-

nen op administratief gebied. Zij is een 

ervaren kracht en werkt ook op PCBO De 

Kring, Kindcentrum PCBO De Gong en op 

de Emmaschool. Wij zijn heel blij met haar 

expertise en ondersteuning!  

 

 

Oriëntatie op Andere Schooltijden 

Even voorstellen... 



Pagina 2  Korenm@il 

Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige (CJG) 

stappen op een ander communicatieplat-

form: Parro. Parro hoort bij ons administra-

tiesysteem ParnasSys en heeft ten op zichte 

van DigiDuif veel gebruiksvriendelij-

ke voordelen.  

 

In de week van 19 november ontvangt u via 

de groepsleerkracht per mail een uitnodi-

ging om Parro te accepteren met een kop-

pelcode. Het is wenselijk dat beide ouders 

aan het account gekoppeld zijn. Mochten er 

nog recente wijzigingen zijn ten aanzien van 

uw email adres, dan kunt u deze doorgeven 

aan onze administratief medewerker Janny 

Harmsen via jharmsen@pcboapeldoorn.nl. 

Vermeld daarbij om welke school, groep en 

om welk kind en ouder het gaat.  

 

Het is de bedoeling dat alle ouders uiterlijk 

vrijdag 23 november een koppeling met 

Parro hebben. Vanaf maandag 26 novem-

ber gebruiken wij DigiDuif niet meer en ver-

loopt alle digitale communicatie via Parro. 

Een overstap op een ander systeem geeft 

altijd even ongemak, we hopen dat u ons 

meehelpt de overgang zo soepel mogelijk te 

laten verlopen!  

Ziekmeldingen via Parro 

Ziekmeldingen verlopen vanaf maandag 26 

november via Parro. U kunt dan de leer-

kracht, die op die dag werkzaam is in de 

groep van uw kind, een berichtje sturen en 

ervan uitgaan dat de ziekmelding is doorge-

komen. Gelieve dit te doen vóór 8:15 uur. 

Leerkrachten lezen voor schooltijd hun mail. 

Mocht de leerkracht vragen hebben n.a.v. 

uw bericht dan wordt u na schooltijd terug-

gebeld.  

 

Beschikbaarheid en Parro 

Leerkrachten zijn op hun eigen werkdagen 

beschikbaar van 08.00 uur tot 17:00 uur en 

op woensdag tot 14:30 uur. Op donderdag-

middag en vrijdagmiddag zijn de kleuters 

vrij en werken de leerkrachten van deze 

groepen tot 13.30 uur. Op vrijdagmid-

dag zijn de groepen 3 en 4 ook vrij en zijn 

de leerkrachten ook om 13.30 uur 

vrij. Buiten deze werkdagen en tijden zul-

len de leerkrachten uw berichten wel ont-

vangen, maar zij zullen dus niet altijd direct 

reageren. 

Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige  

 

Mijn naam is Petra van der Spek en ik ben 

per 1 oktober begonnen als jeugdverpleeg-

kundige bij het CJG. Als jeugdverpleegkun-

dige zal ik ook betrokken zijn bij jullie 

school. Op 22 november 2018 en 21 febru-

ari 2019 van 8.15 uur tot 9.30 uur zal er 

inloopspreekuur zijn op de Korenaar. Ik ben 

dan aanwezig op school en beschikbaar 

voor al jullie vragen op het gebied van op-

voeden, opgroeien en gezondheid. Op 22 

november 2018 zal ik nog samen komen 

met mijn collega Miranda Laernoes. 

  

 

Als CJG volgen wij (jeugdartsen en –

verpleegkundigen) de ontwikkeling van 

kinderen. Uitgangspunt is dat kinderen zo 

gezond en veilig mogelijk opgroeien. Ook 

ondersteunt de JGZ scholen in het geven 

van voorlichting over o.a. gezonde voeding, 

seksualiteit, pestgedrag en rouw.  

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat 

graag! 

 

 

 

Als school vinden we een goede communi-

catie met ouders belangrijk. Daarom zijn 

we het schooljaar gestart met startge-

sprekken en ontvangt u nu van ons een 

uitnodiging om in te schrijven voor een 

tienminutengesprek. Deze zijn gepland op 

donderdag 15 november en dinsdag 20 

november. Naast deze gespreksmomenten 

verloopt veel van de communicatie ook 

digitaal, met name als het gaat om prakti-

sche zaken. Omdat het contract tussen 

PCBO en DigiDuif afloopt vanwege een 

fusie van DigiDuif met Social schools, zijn 

wij genoodzaakt om in november over te  

De afgelopen periode zijn de kinderen van 

groep 1 t/m 8 vol enthousiasme bezig ge-

weest met de actie Schoenmaatjes. In 

groepjes hebben de kinderen gewerkt aan 

het vullen van de schoenendoos en het 

inzamelen van het geld voor de verzendkos-

ten. Samen overleggen en nadenken over 

wat je in de doos gaat doen. Maak je de 

doos voor een jongen of een meisje en wie 

neemt welke spulletjes mee. De dozen zijn 

ondertussen prachtig versierd en gevuld. De 

Korenaar kan 65 kinderen blij maken met 

een prachtige doos. Wat een mooie samen-

werking en prachtig resultaat. Iedereen 

hartelijk dank voor de inzet. 

Actie Schoenmaatje 

Dag DigiDuif, hallo Parro! 

mailto:jharmsen@pcboapeldoorn.nl
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Kennis maken op school 

Afgelopen schooljaar zijn wij van start ge-

gaan met het kennis maken op school in de 

instroomgroep van PCBO De Korenaar. 

Voor de kleuters en de peuters waren dit 

ontzettend leuke en leerzame momenten.  

Dit schooljaar gaan we hiermee door en nu 

in de klas van juf Laura. Als de kinderen 

van groep 2 buiten gaan spelen, kunnen de 

oudere peuters rustig kennis maken met de 

kinderen van groep 1. We gaan dan bijvoor-

beeld samen in de kring of vrij spelen of 

aan de slag met een werkje. 

13 november a.s. is het eerste kennisma-

kingsmoment en we zijn reuze benieuwd… 

 

Voor meer informatie over onze organisatie: 

www.kinderopvang-snoopy.nl www.bsowoodstock.nl  

Na de vakantie zijn wij met een nieuw the-

ma begonnen. Ons thema heet ‘De bakker 

heeft het druk’. In de eerste week hebben 

we een aantal startactiviteiten gedaan. We 

gingen brood proeven, materialen bekijken 

en we hebben een begin gemaakt met de 

spelhoek.  

 

Brood proeven  

De juf had verschillende soorten brood op 

tafel gelegd. We gingen de broodjes samen 

bekijken. We keken welke soorten brood 

het waren. We hadden een wit en een bruin 

bolletje, een croissant, wit brood, bruin 

brood, donker bruin brood en een krenten-

bol. We gingen kijken welke kleur het brood 

had, of het pitjes had en welke vorm het 

brood had. We zagen dat het croissantje de 

vorm van een halve maan heeft. De boven-

kanten van de broodjes waren allemaal 

anders. Eentje leek op een hartje. Daarna 

mochten we van alle broodjes een stukje 

proeven. Het croissantje en het witte brood 

vonden we het lekkerst.   

 

Spelhoek  

We mochten zelf de spelhoek inrichten. Dat 

deden we met een plattegrond. We moch-

ten op een blaadje tekenen hoe we de spel-

hoek wilden hebben. Toen gingen we met 

de hele klas de hoek op de gang inrichten.  

We moesten ook opschrijven welke materi-

alen we nodig hadden. De spulletjes die we 

nodig hebben, mogen we van thuis meene-

men. We hebben bijvoorbeeld bakvormpjes 

nodig. Die hebben we al heel veel van de 

Albert Heijn.  

 

Materialen kring 

We hebben allemaal materialen van de 

bakker op de tafels in de kring gelegd. In 

tweetallen gingen we kijken wat alles was 

en wat je ermee kunt doen. Daarna gingen 

we de spullen met de hele klas bekijken. 

De juf had de mixer aangedaan, dat was 

leuk en grappig.  

We kregen allemaal een woordkaartje en 

dat moesten we bij het juiste voorwerp 

neerleggen. De woordkaartjes hebben we 

op het prikbord gehangen.  

Vanuit Snoopy-Woodstock 

Bakkerij ‘De Korenbakker’ (groep 4A) 

http://www.kinderopvang-snoopy.nl
http://www.bsowoodstock.nl


Pagina 4  Korenm@il 

 

Unicef gastles  

Unicef is een organisatie die kinderen uit de 

derde wereld helpt. In bijna elk land is er 

een Unicef. Mensen die bij Unicef werken 

gaan naar arme landen om eten en drinken 

en medicijnen te geven. Wij kregen een 

gastles van een mevrouw die bij Unicef 

werkt. Ze vertelde over de scholen die geen 

ramen hebben en versleten muren. Ze heeft 

het ook over de rechten van het kind gehad, 

maar ze heeft niet de rechten genoemd. 

In andere landen worden dozen gemaakt 

met schoolspullen voor in arme landen. Dat 

heet school in a box. In sommige landen  

 

mogen meisjes niet naar school. Zij moet 

helpen met het huishouden en werken om 

geld te verdienen om het gezin te onderhou-

den.  

In sommige arme landen mogen meisjes 

wel naar school.  

Unicef zet ook waterkranen in arme landen 

neer waar geen schoon water is. Dit doen ze 

omdat de kinderen anders ziek worden van 

het vieze water.  

Max en Coenraad 

ASK- workshop 

De juf had een workshop gewonnen met 

haar telefoon. En toen waren er twee men-

sen van ASK. Ze lieten ons zien hoe zij acte-

ren en presenteren. We waren verdeeld in 

groepjes. Elk groepje had een kaartje gekre-

gen, met een bepaald thema. Daar gingen 

we mee acteren. Alle groepjes gingen voor 

de klas presenteren. De mensen van het  

 

ASK hadden kleding mee. Ze vertelden wat 

het ASK nou betekende. Ze gingen ook een 

toneelstukje doen en wij moesten tips ge-

ven. De eerste keer deden ze het op één 

toon, daarna deden ze het op verschillende 

tonen. Het was erg leuk en leerzaam.  

Marlein en Isabel 

Vanuit groep 6 

Op de volgende bladzijde vindt u de school-

kalender van november en december. U 

bent eerder al geïnformeerd over de volgen-

de twee wijzigingen, maar voor de zekerheid 

brengen we deze toch nog even onder de 

aandacht: 

 

Donderdag 29 november zijn alle kinderen 

de hele dag vrij i.v.m. een studiedag van het 

hele team. 

De Kerstviering zal zijn op maandagavond 

17 december in de Grote Kerk, hiervoor 

volgt nog een uitnodiging.  

Agenda 




