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Enkele  data 

• 11 november Sint Maar-

ten 

• 13 november aankomst 

Sinterklaas 

• 3 december Sinterklaas 

feest 

• 22 december kerststuk-

jes maken 

• 23 december kerstdiner 

• 24 december studiedag 

• 27 dec t/m 7 januari 

kerstvakantie 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nov/dec 

 
Beste Ouders,   

We zijn inmiddels in de herfst beland.  

In de laatste nieuwsbrief mocht ik u informeren dat het kabinet veel versoepelingen zou 

doorvoeren. Naar aanleiding van deze versoepelingen hebben wij u middels een enquête 

bevraagd wat u graag weer zou willen. De uitkomsten van deze enquête waren heel erg 

divers. Er zijn ouders die graag hadden gezien dat we weer terug zouden gaan naar het 

‘oude’ inclusief inloop. Er waren ook ouders die het prettig vinden om afstand van elkaar 

te kunnen houden.  

Wij hebben als team de uitkomsten met de MR besproken en samen met de MR besproken 

om te wachten met ‘veranderingen’ tot na de herfstvakantie. Echter zijn we weer inge-

haald door de laatste situatie, waarbij er steeds meer besmettingen zijn. Ook onder onze 

ouders én soms ook bij onze leerlingen.  

Aanstaande vrijdag zal er weer een persconferentie zijn. Wij wachten deze met veel span-

ning af. We zijn benieuwd welke maatregelen de overheid dan (weer) aankondigt. Waarbij 

duidelijk mag zijn dat wij echt maar één ding hopen. Dat wij als scholen wél open mogen 

blijven! Juist met de komende feestmaanden waar we nu middenin zitten!  Wij hopen net 

als vorig jaar dat alle festiviteiten met de leerlingen door mogen gaan.  

Alle voorbereidingen zijn dan ook in volle gang! Zo is er nauw contact met Sinterklaas en 

letten wij er goed op dat echt alle cadeaus van de Jetses leerlingen op de boot meekomen. 

Ook alle voorbereidingen voor de Kerst zijn al getroffen.  

Maar eerlijk is eerlijk, we gaan wel weer een hele spannende periode tegemoet.  

Om het allemaal nóg spannender te maken: twee collega’s van ons hebben per 1 januari 

2022 hun ontslag ingediend.  

Juf Miriam heeft na drie mooie en leerzame jaren besloten te stoppen als leerkracht van 

groep 7/8. Juf Miriam werkt naast de maandag en dinsdag op de Jetses als onderwijskun-

dige in het MBO. Het combineren van deze twee banen was best pittig. Ze heeft de gele-

genheid gekregen om fulltime in het MBO te komen werken. Hiertoe heeft zij helaas be-

sloten om op de Jetses te stoppen. Per 1 januari 2022 zoeken we voor onze groep 7/8 een 

leerkracht voor twee dagen.   

Ook Juf Cheyenne van groep 1/2b heeft deze week de ouders van de kinderen uit haar klas 

geïnformeerd dat zij haar droom gaat verwezenlijken. Vanaf 1 januari 2022 zal zij gaan 

werken als juf van de kleuterklas van de Hollandse School Limited (HSL) in Singa-

pore. Hiervoor zal zij dan ook naar Singapore gaan emigreren. Wij vinden dit voor Juf 

Cheyenne echt geweldig en we zijn super blij dat zij na een intensieve sollicitatie 

proce deze baan heeft gekregen. Voor de Jetses zijn we echter wel heel verdrietig. 

Want juf Cheyenne is nou eenmaal echt een superjuf! En zo’n superjuf vinden in deze 

tijd van een enorm lerarentekort is een enorme opgave!  

Voor beide functies zijn nu vacatures uitgezet. Echter is de realiteit dat we te maken 

hebben met een enorm lerarentekort. Dus we kunnen alle hulp gebruiken bij onze 

zoektocht naar twee nieuwe superleerkrachten! Want dat verdienen onze leerlingen!  

Dus bent u iemand of kent u iemand die wellicht ons team kan versteken. Neem 

a.u.b. contact met ons op! De vacatures staan ook online op onze website en onze face-

bookpagina. Wellicht kunt u deze ook delen?   

 

Kortom: er staat ons op alle fronten een spannende periode te wachten.  

Ik wens u veel leesplezier met de rest van de nieuwsbrief.  
  

Monique van Vuure 



Kinderboekenweek   

Op woensdag 6 oktober is er tijdens de kinderboekenmarkt een record omgezet van: 

€2301.33 

Hiervoor heeft de school een cadeaubon gekregen van:  €460,- gekregen.  

Hiervan hebben wij weer een aantal mooie boeken aangeschaft!  

Wij zijn hier uiteraard ontzettend blij mee!  

Ouderbijdrage 

Ook dit jaar vragen wij van ouders weer een 

ouderbijdrage voor de activiteiten op school die 

niet door de overheid worden betaald, zoals het 

Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Koningsspelen, 

het eindejaarsfeest en de kleine extra’s voor in 

de klas.  

 

Voor dit schooljaar wordt een vrijwillige ouder-

bijdrage gevraagd van 25 euro per kind.   

 

Op dit moment heeft 37% van onze leerlingen 

de ouderbijdrage voldaan. 63% helaas nog niet.  

 

Wij willen u vriendelijk verzoeken, als u de 

ouderbijdrage nog niet betaald heeft, deze als-

nog over te maken naar:  

 

Bankrekeningnummer: NL50INGB0003575607 t.n.v. 

Stichting oudercommissie Cornelis Jetsesschool o.v.v. ouderbijdrage 2021-2022 en de naam van uw kind(eren). 

Twijfelt u of u betaald heeft, kunt u  contact opnemen met Juf Marion of met Safreena Kuijvenhoven   
 

Wij hopen dat alle geplande activiteiten door kunnen én mogen gaan. Maar ons uitgangspunt is: Dat wat kán én mag, 

laten we doorgaan!  Hierbij  voor u een paar belangrijke data: 

 

Donderdag 11 november: Sint Maarten (in privé sfeer)  

 

Zaterdag 13 november: Sinterklaas komt aan in het land 

 

Vrijdag 3 december: Sinterklaas zal onze school bezoeken 

 

Woensdag 22 december: kersttukjes maken  

 

Donderdag 23 december hebben wij het kerstdiner. De leerlingen hebben dan tot 12.00 uur les. Daarna zien we de 

kinderen graag weer om 17.30 uur op school. Het kerstdiner zal ongeveer om 19.00 uur eindigen.  

Belangrijke data 

MR  

De  MR zal op de volgende data vergaderen:  16 november, 18 januari, 8 maart, 12 april en 28 juni. 

Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u deze vergaderingen als toehoorder bijwonen.  



Voedselbank actie 

De leerlingen van de leerlingenraad van de Cornelis Jetses hebben recentelijk hun 

eerste vergadering gehad. Net als vorig jaar willen zij in het licht van Sint Maar-

ten tijdens deze periode aandacht besteden aan hen die financieel niet of nauwe-

lijks in staat zijn om in levensonderhoud te voorzien.  

Wellicht overbodig, het verhaal van Sint Maarten in het kort: Martinus was de zoon 

van een rijke koopman en was hij soldaat  in het Romeinse leger. Hij was op zijn 

paard aan het lopen toen er plotseling een arme man op hem af kwam. Hij had geen 

schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud 

had. De man had erge honger en rilde van de kou. Martinus verrichte een goede 

daad. Hij gaf hem de helft van zijn mantel en gaf hem geld. Hierdoor had de man 

een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen.  

Met dit verhaal in hun gedachte besloten zij vorig jaar om een Actie te beginnen 

om de Voedselbank te steunen. Dit willen zij ook dit jaar weer doen.   

Hoe werkt de actie: 

Vanaf maandag 15 november t/m vrijdag 3 december zullen de leerlingen 

beginnen met het ophalen van de producten. U kunt producten doneren of zelfs een 

hele doos vullen. De leerlingen van de leerlingenraad staan iedere ochtend van 

8.15- 8.30 uur buiten tijdens de inloop om dozen uit te delen/ voedselproducten in 

ontvangst te nemen.  

Mocht dit te vroeg zijn, kunt u ook bij juf Monique een doos ophalen of producten afleveren. 

De Voedselbank heeft de volgende producten hard nodig:    

pasta, rijst, couscous, aardappelpuree 

pastasauzen, soep 

ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas) 

pannenkoekenmix 

vlees en vis in blik 

groente en fruit in blik 

zonnebloem- of olijfolie 

houdbare melk 

  

Steunt u deze actie ook?  

Met vriendelijke groet,  

Namens de leerlingenraad van de Cornelis Jetses 

Leerlingenraad  

Mag ik de nieuwe leerlingenraad 

aan u voorstellen: 

 

Tiffany (groep 8) 

Liz (groep8) 

Akke (groep 7) 

Nina (groep 7) 

Leah (groep 6) 

Thijsje (groep 6)  

Olea (groep 5) 
Olea is begin van het schooljaar als 

kersvers lid gekozen om bij de leer-

lingenraad te komen. Zij wilt graag 

een complimentjes dag invoeren en 

heeft actie gevoerd om een talenten-

dag in te voeren.  



Uitnodiging Plantdag “Vlinderbos Driemond” 

Achter de MatchZo ligt een verlaten stukje grond waar we met elkaar een klein bos gaan planten. We noemen 

het een vlinderbos. Het vlinderbos wordt een bos vóór en dóór Driemonders met een pad voor grote mensen, een 

bloemenweide voor de vlinders, een stuk om in te spelen en te sporten voor kinderen en een echt stukje bos 

voor de natuur 

 

Doe je mee? Wij zorgen voor de kleine boompjes, genoeg (kinder)scheppen, drinken en wat lekkers. Trek wel 

je laarzen aan! 

Aanstaande zaterdagmiddag 27 november vanaf 13:00 uur gaan we met zoveel mogelijk kinderen, ou-

ders, buren, opa's & oma's meer dan 1300 kleine boompjes planten (eigenlijk meer takken met een wortel die 

dan later echte boompjes worden). Wist je dat we wel 17 verschillende soorten gaan planten en dat dat heel 

goed is voor alle planten, dieren, schimmels en micro-organismen in de omgeving? Door te helpen bij het plan-

ten van het bos maak jij de wereld dus een stukje groener en mooier!  

Ingezonden stuk van Ard, Arjen en Henkjan   


