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Enkele  data 

•  Maandag 29 augustus 

eerste schooldag 

• Woensdag 7 t/m 9 sep-

tember groep 7&8 kamp 

• Week van 30 augustus:  

informatieavonden.  

• 17 t/m 21 oktober: 

herfstvakantie 

 

 

 

Eerste nieuwsbrief 

Schooljaar 2022-2023 
 

Beste Ouders, 

Welkom terug!  Een nieuw schooljaar is weer van start.  

Daarbij hoort ook de eerste nieuwsbrief van het jaar!  

Wij hopen dat iedereen een heerlijke vakantie gehad heeft!  

 

In deze nieuwsbrief leest u veel belangrijke en praktische informatie. 

  

Volgende week ontvangt u van mij een mail met daarin:  

• de schoolgids; hierin kunt u alle belangrijke informatie over onze school vinden 

• de kalender; hierin kunt u alle belangrijke data terug vinden 

• de brief voor de vrijwillige 

ouderbijdrage 

 

Wij wensen iedereen een goed 

nieuw schooljaar toe. 

Wij verheugen ons om alle leer-

lingen weer te zien!  

Tot snel!  

Monique van Vuure 

 lestijden  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.15 uur 

Woensdag van 8.30-12.30 uur 

De deuren van de school gaan open om 8.20 uur 

De leerlingen mogen nog steeds gebruik maken van de verschillende toegangsdeuren:  

• de groepen 1/2 & 3 maken gebruik van de zij-ingang bij het kleuterlokaal 

• de groepen 4/5 en 7/8 maken gebruik van de hoofdingang van de school  

• de groepen 6/7 maken gebruik van de achteringang van de Jan Woudsmaschool.  

Gebruik van de diverse ingangen van de school  

Klassenindeling 

Groep 1/2 a =>Juf Sophie in hetzelfde lokaal als vorig jaar 

Groep 1/2 b => Juf Claudia in hetzelfde lokaal als vorig jaar 

Groep 3 => Juf Rachelle en Juf Imke in hetzelfde lokaal als vorig jaar 

Groep 4/5 => Juf Sandra en Juf Sjoukje in hetzelfde lokaal als vorig jaar 

Groep 5/6 =>  Juf Masha, juf Emma en juf Geertje in het achterste lokaal 

van de Jan Woudsmaschool 

Groep 7/8 =>  Juf Brenda en meester Bas op de zolder.  

De school is geopend van 8.30 tot 16.30 uur. 

 

Enkele leerkrachten beginnen om 7.30 uur en werken tot 16.00 uur, anderen beginnen 

om 8.00 uur en werken tot 16.30 uur. Indien u een leerkracht wilt “spreken” kan dit op 

diverse manieren. Fysiek na schooltijd of via de mail/Parro berichten.  

 

Echter gedurende de lestijden zijn de leerkrachten niet in staat om de Parro berichten 

te lezen/beantwoorden.  

 

In dringende gevallen kunt u echt het beste de school telefonisch benaderen.  

Bereikbaarheid van de leerkrachten 



Einde van de school 

Aanvang van de school  

Informatieavonden 

Om de rust in de school te bewaren verzoeken wij ook om uw zoon/dochter zoveel mogelijk zelfstandig naar 

school te laten komen.  Voor de groepen 1 t/m 3 maken wij een uitzondering.  

 

De leerkrachten zullen de leerlingen weer in/voor de klas ontvangen in plaats van buiten.  

Want wij hebben gemerkt dat het voor de leerlingen toch een rustiger start is als er een leerkracht aanwezig is 

in de klas i.p.v. buiten staat.  

 

Specifiek bij de inloop van de kleuters hebben wij gemerkt dat het erg druk kan zijn als alle ouders en leer-

lingen in de klas aanwezig zijn. Daarom willen wij graag 2 inloopmomenten in de week creëren voor deze ou-

ders.  

 

Op de dinsdag en vrijdag kunt u met uw zoon/dochter mee de klas in en zal er een stimulerende/activerende 

activiteit klaar staan die u samen met uw zoon/dochter kunt ondernemen. Op de overige dagen verzoeken wij u 

uw zoon/dochter zelfstandig na het afscheid nemen de klas in te laten gaan. Voor de eerste schooldag maken we 

uiteraard een uitzondering.  

De lessen beginnen om 8.30 uur en we verzoeken dan ook om ervoor te zorgen dat alle leerlingen voor die tijd 

aanwezig zijn in de klas. Te laat komen brengt veel onrust teweeg bij uw eigen kind, maar ook bij de rest van 

de klas.  

Einde van de school.  

Aan het einde van de lesdag zullen de leerlingen ook via dezelfde uitgangen de school verlaten. De leerkrachten 

van de groepen 1 t/m 3 nemen de leerlingen mee naar buiten op dezelfde plek als vorig schooljaar bij de zij-

ingang naast de kleuterlokalen.  

Wij vinden het ontzettend belangrijk om u graag te ontmoeten en te informeren over onze jaarlijkse informatie-

avond. Net zoals vorig schooljaar hebben wij ervoor gekozen om iedere klas op een andere avond uit te nodigen. 

Om de afstand tot elkaar te kunnen bewaren vragen wij u om één ouder per gezin te laten deelnemen aan de 

informatieavond.  

  

Dinsdag 31 augustus  groep 4/5 en 5/6 

Woensdag 31 augustus groep 1/2a en 1/2b 

Donderdag 1 sept groep 3 

i.v.m. kamp zal de informatieavond van groep 7&8 donderdag 15 september plaatsvinden zodat de leerkrachten 

u dan ook direct kan informeren over het proces van PO naar VO.  

 

De informatieavonden zullen starten om 18.30 tot 19.15/19.30 uur. In het klaslokaal van uw zoon/dochter 

Wij verwachten dat alle kinderen met een goed gevulde maag op school om 08:30 uur op school komen. Dit is niet 

alleen gezond, maar bevordert tevens de leerprestaties.  

 

Op school houden we rond 10:00 uur een kleine pauze. Kinderen kunnen dan iets drinken en wat fruit of een ge-

zond tussendoortje eten. We stimuleren het drinken van water, door meegenomen flessen rond de pauzetijd te la-

ten vullen door de kinderen zelf.  

 

Tussen 11.15 en 12.15 uur hebben de leerlingen lunchpauze. Het is dan de bedoeling dat kinderen brood eten en 

ook weer iets te drinken nuttigen. De kinderen zullen dan ook 30 minuten buiten spelen.  

 

Het is verstandig om thuis de naam van de leerling op het eten en/of drinken te schrijven of te overleggen met het 

kind wat u meegeeft. Dit voorkomt verwarring in de klas. 

 

Helaas zien we steeds meer ‘koekjes’ in de broodtrommeltjes van de (jonge)leerlingen verschijnen.  

We willen benadrukken dat wij dit niet verstaan onder een gezonde tussendoortje.  

Eten en drinken tijdens pauzes 



Gym 

De gymdagen zijn dit schooljaar weer op donderdag en vrijdag: 

Controleert u nog of de gymschoenen passen?  

Voor groep 1/2 b geldt dit jaar dat de kinderen op vrijdagmiddag om 14.15 uur opgehaald kunnen wor-

den bij de MatchZo gymzaal. Verder mogen groep 3 op donderdagochtend en groep 7/8 op vrijdagochtend 

gelijk starten bij de Matchzo.   

Donderdag:   Vrijdag :   

 8.30  -  9.15 3 8.30  -  9.15 7/8 

 9.15  - 10.00 4/5 9.15  - 10.00 5/6 

10.00 - 10.45 5/6 10.00 - 10.45 4/5 

10.45 – 11.30 7/8 10.45 – 11.30 3 

       

    12.00 – 13:00 1/2a 

    13:00-14:00 1/2b 

Verkeersveiligheid 

Maandag zullen we weer van start gaan en ik wil u toch de aandacht vragen omtrent de verkeersveiligheid van 

u en onze leerlingen. We zullen weer samen met de Jan Woudsmaschool gelijktijdige openingstijden handhaven 

en daarmee zal de verkeersdrukte toenemen.  

 

Om verkeersonveilige situaties te voorkomen denk aan: parkeerproblemen, op de stoep parkerende auto’s, stop-

pende auto’s midden op de weg, wachtende ouders die de weg (gedeeltelijk) blokkeren, kerende auto’s midden 

op de straat, vragen wij u rekening te houden met:  

 

Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet.  

Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet 

zelf actief deel aan het verkeer en mist deze verkeersbeleving. Daarnaast is het beter voor het milieu én krijgt 

uw kind beweging, wat weer ten goede komt aan de gezondheid van uw kind.  

 

Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen. 

Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden vaker onnodige risico’s in het verkeer genomen en kunnen 

er chaotische situaties ontstaan rondom school. 

 

Help de kinderen met veilig oversteken. 

Probeer de kinderen zoveel mogelijk te begeleiden naar de overkant van de straat en kies bewust voor open en 

overzichtelijke plekken om over te steken.  

 

Houdt u aan de snelheidslimiet 

Pas uw snelheid aan en wees alert op overstekende kinderen.  

 

Geef zelf altijd het goede voorbeeld. 

Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. 

Uw kind zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels. 

Luizenzakken 

Wilt u maandag ook weer de luizenzakken van uw zoon/dochter mee naar school geven?  



Als uw kind jarig is, dan mag het in de klas trakteren. Een verzoek van ons aan alle ouders om de traktatie eenvou-

dig en simpel te houden. Iets gezonds is beter voor de tanden en kiezen van de kinderen. Het gaat niet alleen om het 

gebit van uw kind, maar ook om dat van andere kinderen. 

Verder zijn er bij ons op school een aantal kinderen, die allergisch zijn voor kunstmatige kleurstoffen. Fruit of iets 

hartigs op verjaardagen wordt door de kinderen en de leerkrachten ook op prijs gesteld. Wij zijn niet tegen een keer-

tje snoepen, maar iedere dag tijdens de korte ochtendpauze zoetigheid is niet gezond.  Bij uitbundige traktaties zullen 

wij dan ook de kinderen deze ongeopend mee laten nemen zodat u thuis zelf kunt bepalen of uw zoon of dochter dit 

mag eten.  

Verjaardagen en traktaties 

Ieder schooljaar vragen wij u om de privacy voorkeuren in te stellen.  

Wij doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Vanuit de Wet AVG is het 

verplicht om dit ieder jaar aan u te vragen.  

Wij vragen toestemming voor het volgende:  

Beeldmateriaal Nieuwsbrief; voor het gebruik van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief 

Beeldmateriaal Parro; voor het delen van foto’s of video’s van je kind in de mededelingen en updates aan u 

en andere ouders in de besloten Parro groep(en) 

Beeldmateriaal schoolgids; gebruik van beeldmateriaal in de schoolgids, schoolbrochures en schoolkalen-

der 

Beeldmateriaal social media; gebruik van beeldmateriaal voor op social media accounts van school 

Deelname aan onderzoeken; Gebruik van geanonimiseerde toetsgegevens van onze leerlingen voor kwali-

teitsdoeleinden, bijvoorbeeld cohortonderzoeken door onderzoekspartijen zoals het CBS of universiteiten.   

Beeldmateriaal website; gebruik van beeldmateriaal op de website van de school 

Samenwerking met bibliotheek; wij werken nauw samen met de bibliotheek om het lezen van de leer-

lingen te bevorderen. Hiervoor worden jaarlijks naam, geboortedatum leerling en e-mail adres van ouders 

gedeeld omwille van het lidmaatschap.  

Voorgaande schooljaren werd dit gevraagd via toestemmingsbriefjes. Sinds dit schooljaar kunt u dit zelf via de 

Parro app doorgeven.  Waarmee het  makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk mogelijk 

is om de privacy voorkeuren door te geven.. Alles staat in 1x op de juiste plek in het vertrouwde ParnasSys. 

Hoe werkt het? 

U kunt via Parro hun voorkeuren kunnen doorgeven via de volgende stappen: 

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 
Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt dit voor de 

school automatisch geadministreerd in ParnasSys.  

Wat zijn de voordelen voor jou als ouder? 

Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens het 

schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven.  

Privacy voorkeuren 



Gedurende het gehele schooljaar zijn er activiteiten waarbij wij uw hulp hard nodig hebben.  
Deze activiteiten Hebben wij samen gebundeld in de activiteiten gids.  Hierin staan alle activiteiten die wij dit school-
jaar organiseren, waarbij we uw hulp hard nodig hebben.  
De ouderbetrokkenheid op de Cornelis Jetses is groot, dat komt mede door de wijze waarop de activiteiten zijn geor-
ganiseerd.  De school kent namelijk geen Ouderraad,  immers alle ouders zijn actief! 
 
Het is het de bedoeling dat alle ouders zich opgeven en indelen bij de werkgroepen van genoemde activiteiten. Elke 
activiteit zal in deze gids worden toegelicht met daarbij de minimale werkzaamheden die door de groep geregeld 
moeten worden. U hoeft dus niet alles daarvan te doen, maar de werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld. 
Voor sommige activiteiten zijn wat vergaderingen handig, andere activiteiten kunnen per e-mail of in één avond wor-
den geregeld. Er worden één of meer contactpersonen genoemd, die de groep kunnen ondersteunen en informeren 
 
Daarnaast is de periode aangegeven wanneer u aan de slag moet. Ook hier geldt dat u daar geen weken mee bezig 
bent, maar in die dag(en)/weken moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkgroep kan uiteraard altijd 
een beroep doen op nog extra ouders, hiervoor kunnen zij oproepen plaatsen op de memoborden bij de klassen.  
 
Naast genoemde vaste schoolbrede activiteiten zijn er ook klassen specifieke activiteiten. 
Denk hierbij aan:  
Bezoek aan de kinderboerderij in de onderbouw 
Bezoek aan de Hermitage in de middenbouw 
Bezoek aan de schooltuinen in de bovenbouw.  
 
Ook daarvoor is vaak begeleiding van ouders nodig. De desbetreffende leerkracht van de specifieke klassen zal hier-

voor de Parro App gebruiken om ouders te vragen bij de begeleiding.  
 
Activiteitenoverzicht: 
 
1) Kinderboekenweek  
2) Sinterklaas (zie deelgroepen) 
3) Kerstfeest (zie deelgroepen) 
4) Voorleesontbijt 
5) Kinderboeken ruilmarkt 
6) Koningspelen 
7) Eindejaarsfeest  
8) Musical (zie deelgroepen) 
9) Avondvierdaagse 
10) Klussen 
11) Luizen opsporingsteam 
12) Tuinonderhoud 
12) Kascontrole commissie 
 
Bij de start van het schooljaar heeft u de mogelijkheid om alle activiteiten te bekijken en uzelf op te geven voor 1 acti-
viteit. De lijsten hangen op het prikbord bij de kleuterklassen. 
 
Heeft u vragen omtrent een activiteit, stelt u deze gerust aan Juf Marion of aan Juf Monique. Juf Marion organiseert 
de coördinatie van de werkgroepen.  
 

Ouder Activiteiten  

Leesoffensief 

 

Dit schooljaar staat weer in het teken van het leesoffensief! Zo zullen we intensiever gaan samenwerken met de 

OBA van Amsterdam. Zonova en de OBA hebben de ambitie om elk kind automatisch lid te maken van de biblio-

theek. Dit is gratis.  

Deze actie valt samen met de kinderboekenmaand in oktober. Jaarlijks delen we dan enkele gegevens met de OBA 

en zorgen zij dat elk kind lid wordt en een pasje krijgt.  Ook als uw kind a lid is vragen we toch uw toestemming, 

voor toekomstige leesacties. 


