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Nieuwsbrief  

  

17 december 2021  

Beste Ouders,  

 

Wat sluiten we dit bijzondere kalenderjaar toch weer op een bijzonder 

wijze af. Vorig jaar schreef ik in de nieuwsbrief dat we halsoverkop het 

kerstdiner moesten verplaatsen. Dit jaar hadden wij intern al gesprekken 

gevoerd over hoe het dit jaar met het Kerstdiner moest i.v.m. de 

avondklok. En toen kwam dinsdag het bericht van de schoolsluiting.  

 

Vandaag hebben we heerlijk met de kinderen genoten van een 

Kerstlunch! Welke aangeboden is door snackbar De Rezk en de Vries!  

(Zij waren stiekem al op de hoogte van onze wanhopige pogingen om het 

kerstdiner toch te kunnen laten doorgaan.) Mede door hun vrijgevigheid 

en flexibiliteit hebben we alle kinderen vandaag heerlijke patatjes 

gegeten tijdens de lunch!  

 

Iedereen heeft nog enorm genoten van dit samenzijn! De kinderen zagen 

er allemaal weer prachtig uit!  In mooie jurken, overhemden, kerstmutsen 

en kerstruien inclusief kinderen die online in konden checken!  

 

Namens het team wil ik iedereen bedanken voor alle mooie cadeaus’en 

lieve woorden die we hebben mogen ontvangen tijdens de laatste 

lesdagen van dit kalenderjaar.  

 

Wij hopen dat de kinderen genieten van hun extra lange kerstvakantie! 

Het team van de Jetses is volgende week nog gewoon op school. Daar 

zullen wij de kinderen opvangen van de noodopvang en crisisopvang en 

wij zullen voorbereidingen treffen voor het volgende kalenderjaar!  

 

Met  deze laatste nieuwsbrief nemen we ook afscheid van Juf Miriam en 

Juf Cheyenne. In het nieuwe jaar verwelkomen we Juf Claudia en Juf Imke 

als hun vervangers.   

 

Wij wensen u allemaal een voorspoedig, gelukkig en een iets normaler 

2022 toe!  

 

We zien iedereen graag volgend jaar!  

 

Team Cornelis Jetses 

In deze 

nieuwsbrief 

 
• Voorstellen nieuwe collega’s 

• Voedselbank actie 

• Sfeer impressie Kerstlunch 

• Leesoffensief 

• Ouderbijdrage 
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Voorstellen juf Claudia 
 

Vanaf januari 2022 hoor ik bij het team van de 

Cornelis Jetses. Ik heb er enorm veel zin in. Ik word 

dan de groepsleerkracht van groep 1/2b. Ik heb jaren 

in de midden- en bovenbouw gewerkt en sinds vorig 

jaar sta ik met veel plezier voor groep 1/2. Dit is een 

bewuste keuze geweest en het bevalt mij prima. Naast 

voor de groep staan ben ik ook kinderyogadocent en 

heb een tijdje kinderyogales gegeven in Weesp 

(voornamelijk dreumes/peuteryoga met ouders) en 

op het strand van Muiderberg (4 t/m 12 jaar). Wie ben 

ik? Mijn naam is Claudia, ik woon in Weesp met mijn 

man Joost & zoontje Charlie. Ik ben een positief, 

energiek en creatief persoon. Het creëren van een 

rijke en veilige leef- en leeromgeving typeren mij als 

leerkracht. Mijn focus ligt op het gebied van 

zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, balans en 

concentratie. Maar ook in het zien van kansen en 

mogelijkheden. De komende tijd zien de kinderen mij 

al een paar keer op school. Zo kan ik met Cheyenne 

de warme overdracht doen. Voor mij de taak om op te 

pakken wat de kinderen gewend zijn en door te gaan 

vanaf het punt waar ze zijn gebleven. Tot ziens in het 

nieuwe jaar! Warme groet, Claudia

 
 

 

 

 

Voorstellen Juf Imke 
 

Per 1 januari zal Juf Imke maandag en dinsdag juf 

Miriam vervangen in groep 7&8.  Mocht u nou 

denken: wat een bekend gezicht! Ja! Dat klopt! Ze 

heeft in het verleden ook op de Cornelis Jetses 

gewerkt. Ook is zij moeder van Elin en Mattan.   
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Cafetaria De Rezk & de Vries 

 
 

 
 

Ontzettend bedankt voor het mogelijk maken van ons kerstlunch! 

 

 

  

 



 

Voedselbank actie 

Namens de leerlingenraad en de 

voedselbank willen wij u enorm 

bedanken voor uw bijdrage! We 

hebben 9 grote kratten, en 

meerdere volle dozen aan de 

voedselbank kunnen doneren.   

Juf Cheyenne en Juf Miriam hebben vandaag 

afscheid genomen van de leerlingen.  

Zij hebben van de laatste momenten met de  

leerlingen genoten.  

 

 



 

 

    

 Ouderbijdrage 
 
Beste ouders,  

 

We hebben nu de ‘dure’ decembermaand erop zitten.  

Op dit moment is voor  39% van onze leerlingen de ouderbijdrage 

betaald. Van 61% nog niet.  

 

Ondanks dat de ouderbijdrage ‘vrijwillig’ is, zouden wij u wel willen 

vragen of het mogelijk is om deze te voldoen.  

 

Van deze ouderbijdrage  worden activiteiten betaald die niet door de 

overheid worden betaald, zoals het Sinterklaasfeest en de 

Sinterklaascadeautjes voor de leerlingen. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld 

ook nog de extra kosten rondom het kerstdiner, maar straks ook de 

koningsspelen, het eindejaarsfeest en het afscheid van groep 8.  

 

De ouderbijdrage betreft 25,- euro per kind.  

 

Hierbij gaan we uit van het solidariteitsprincipe. Wanneer er minder 

ouders de ouderbijdrage voldoen, zullen de kosten (helaas) stijgen. 

Wanneer meer ouders (of bijna iedereen) betaalt, kunnen we de 

kosten zo laag mogelijk houden.  

 

Wij willen u vriendelijk verzoeken, als u de ouderbijdrage nog niet 

betaald heeft, deze alsnog 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. 

 

 
Hier bijschrift toevoegen  

Boekpromotie 

Leesoffensief 

 
 

Deze mooie boeken hebben we  

kunnen aanschaffen voor de 

school met  de opbrengt van de 

Kinderboeken week!   

 

 
 

Iedreen heeft inmiddels 

prachtige boeken gekregen met 

behulp van het leessoffensief 

Zuidoost Leest! Aangeboden 

door PPOZO! 
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