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Enkele data 

17 t/m 21 oktober herfstvakan-

tie 

24 oktober studiedag 

28 oktober: leerlingrapport mee 

12 november: aankomst Sinter-

klaas 

2 december: Sinterklaasviering 

22 december: kerstdiner en 

winterborrel 

23 december: studiedag; leer-

lingen vrij t/m 8 januari 

 

 

 

Nieuwsbrief sept/okt 

 
Beste Ouders,   

De afgelopen weken is er veel gebeurd:  

• De leerlingen van groep 7&8 zijn op kamp geweest; 

• De informatieavonden hebben plaatsgevonden; 

• De startgesprekken tussen u en de leerkrachten hebben plaatsgevonden; 

• De leerlingen van groep 7&8 hebben meegedaan aan de kinderpostzegelactie; 

• De kinderboekenweek is gestart met een kinderboekenmarkt; 

• De leerlingen van groep 1 t/m 6 zijn op schoolreisje geweest; 

• De leerlingen van de groepen 4,5&6 zijn naar de Hermitage geweest; 

• De eerste “Jetses got Talent” heeft plaatsgevonden! 

Kortom: we zijn dit schooljaar heel goed gestart!   

 

In deze nieuwsbrief maakt u o.a. kennis met enkele nieuwe gezichten op de Jetses. Ook 

leest u informatie over de komende gesprekkenronde, de HVO-lessen en de cursus positief 

opvoeden.  

 

Namens het team van de Cornelis Jetses wens ik u allen een fijne herfstvakantie. 

Geniet van elkaar en wij wensen u veel (voor)leesplezier!  

 

Monique van Vuure 

   

 

 



Juf Anne  

Nieuwe gezichten op de jetses 

Nieuwe stagiaires 

Ons team  is inmiddels ook versterkt  door 2 stagiaires;  

Mark Diemeer, stagiaire in groep 7&8 en Yasmina Farahi 

in groep 4/5. 

Voor degene die het nog niet gezien hadden…  

Juf Anne is in blije verwachting!  

Zij zal donderdag 4 november haar laatste werkdag bij ons hebben om  

daarna heerlijk te genieten van haar zwangerschapsverlof.  

Na haar bevallingsverlof zal Juf Anne ook haar ouderschapsverlof  

Opnemen tot aan het einde van het schooljaar. Volgend schooljaar zal zij 

dan weer volop aanwezig zijn. 

Juf Anne zal vervangen worden door Maya Goercharan, een ervaren IB’er 

van één van onze andere Zonovascholen.  

Daarnaast zijn we nog druk op zoek naar nóg iemand die dan samen met 

Maya haar taken zal overnemen.  

Mijn naam is Silvie Ratten en vanaf dit schooljaar zal ik de HVO-lessen op de Cornelis 

Jetses verzorgen. Na ruim 15 jaar groepsleerkracht te zijn geweest, geef ik sinds 7 jaar 

humanistisch vormingsonderwijs. Het mooie van dit vak vind ik dat de kinderen de gele-

genheid krijgen om te onderzoeken wie ze zijn, wie de ander is, wat voor hen belangrijk of 

goed is, met andere woorden: dat ik ze mag begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen 

van hun eigen waardenbesef en eigen kijk op het leven. 

Wat maakt mij uniek? Wie heeft de wereld gemaakt? Wat is vriendschap? Wat is goed om 

te doen? Kinderen zitten vol vragen. Vormingsonderwijs helpt kinderen om een eigen ant-

woord te vinden op levensvragen; in de lessen onderzoeken we deze levensvragen op een 

interactieve, creatieve en speelse manier. De dialoog tussen kinderen neemt daarbij een 

belangrijke plaats in. Thema’s die we behandelen zijn bijvoorbeeld vriendschap, anders 

zijn, kinderrechten, bang zijn, vrijheid. 

Ik ben Mark Diemeer, 23 jaar oud. Ik kom uit Egmond-Binnen en woon nu in 

Amsterdam-Zuidoost. 

Ik zit in mijn 1e jaar van de Pabo op de Hogeschool van Amsterdam en dit is dus 

ook mijn 1e stage. 

Mark Diemeer 

Yasmina Farahi 

Hallo, Mijn naam is Yasmina Farahi. 

Ik wil mezelf kort voorstellen aangezien ik de aankomende tijd zal werken als stagiaire in de 

groep 4/5 van Sandra Brandt. 

Zelf woon in ik in Amsterdam-West en ben ik van Marokkaanse afkomst. 

Ik zit momenteel in mijn tweede jaar aan de Pabo van de HvA. Voordat ik aan de Pabo was 

begonnen heb ik de opleiding Onderwijsassistent afgerond op MBO niveau 4. Tijdens die op-

leiding heb ik veel praktijkervaring opgedaan en heb ik een liefde gekregen voor het les ge-

ven. De Cornelis Jetses heeft mij vriendelijk ontvangen en lijkt me een fijne school. Ik hoop 

jullie te ontmoeten en beter te leren kennen in de aankomende periode en kijk er naar uit om 

een deel te worden van deze gezellige school. 

Groetjes, Yasmina 

Silvie Ratten 

Sinds de start van het schooljaar is ons team versterkt door een aantal nieuwe gezichten:  



Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)   

Sinds kort zijn de HVO lessen weer begonnen.  

 

HVO in een notendop  

Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing is: 

 • Jezelf leren kennen: kinderen onderzoeken op een creatieve manier wat ze zelf belangrijk, interessant, goed, 

leuk of vervelend in hun leven vinden en hoe ze daarmee omgaan. 

 • De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en 

doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten en verschil-

len zijn.  

• Keuzes leren maken: kinderen bekijken hun eigen denken en doen dit op kritische wijze. Dit doen ze aan de 

hand van verhalen en wederzijdse ervaringen. Hierbij worden ze aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij  

tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing. 

 • Verschillen leren respecteren: kinderen onderzoeken samen elkaars waarden en normen. Ze leren dat je on-

danks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven door ieder 

in zijn waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ont-

wikkelen. 

 • Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, onderzoeken de 

gevolgen van hun keuzes voor anderen en hun omgeving en leren samen te werken. Vaardigheden die belangrijk 

zijn om goed met elkaar samen te leven.  

 

In HVO wordt gewerkt vanuit het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een seculiere levensbeschou-

wing, die de menselijke waardigheid centraal stelt. Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokken-

heid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden.  

 

De lessen  

In de lessen HVO kunnen kinderen hun eigen ervaringen en ideeën onderzoeken en is er volop ruimte om dit in 

alle openheid en veiligheid te doen. Specifiek aan de lessen is de dialoog tussen kinderen. Ze worden op speelse 

wijze aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen. De lessen worden gegeven 

door een externe vakdocent die aan onze school verbonden is. Bij ons op school worden de lessen gegeven aan de 

groepen 4 t/m 8. De lessen zijn inmiddels al begonnen voor de leerlingen van 4 t/m 6. Na de herfstvakantie, wan-

neer de schooltuinlessen gestopt zijn, zullen de groepen 7&8 ook les van Juf Silvie krijgen. 

 

De onderwerpen  

Lesthema’s worden afgeleid van datgene wat kinderen bezig houdt, zoals vriendschap, pesten, dieren, de toe-

komst, bang zijn, wel of niet geloven. Ook worden actuele thema’s behandeld zoals de Rechten van het Kind en 

internetgebruik.  

Het uitspelen, herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s stelt kinderen in de gelegenheid om eigen 

waarden en normen te onderzoeken en ontwikkelen. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de 

leerlingen. 

Kinderboekenweek 

Tijdens de kinderboekenweek heeft de ouderwerkgroep Kinderboekenmarkt weer 

de kinderboekenmarkt georganiseerd. Deze werd iets later dan normaal aange-

kondigd. Dit had te maken met het feit dat de Bruna-vestiging die de afgelopen 

jaren bij ons de markt had georganiseerd een week voor de kinderboekenweek liet 

weten dat zij niet in staat waren om bij ons de markt te organiseren.  

 

Maandag 3 oktober kregen we van de vestiging Diemen te horen dat zij er wél 

oren naar hadden. Dus tot het laatste moment bleef het spannend of de markt 

überhaupt wel door kon gaan!  

Tijdens de kinderboekenmarkt is er maar liefst €2091 euro omgezet. De school ontvangt hier 20% van! 

Dus wij zijn echt ontzettend blij dat het ons toch gelukt is! Met dank aan Safreena (de moeder van Ionica 

en Rebekka) en Olga (moeder van Celine en Louise). 

 

De kinderboekenweek duurt nog tot 16 oktober. Mocht uw zoon/dochter om welke reden dan ook niet in 

staat zijn geweest om een boek tijdens de markt aan te schaffen; de Bruna in Diemen heeft een zeer grote 

en mooie collectie kinderboeken. Als u daar tijdens de kinderboekenweek nog een boek koopt, telt de bon 

nog mee voor ons schoolbudget. Na de vakantie kunt u deze bonnen dan op school inleveren.  



Gesprekkencyclus 

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende gesprekken plaats om de leerontwikkeling van uw kind te 

bespreken. We zijn dit schooljaar gestart met startgesprekken.   

28 oktober zal uw zoon/dochter zijn of haar kindrapport meekrijgen. De leerlingen hebben hun kindrapport ge-

vuld en voeren het leergesprek met de leerkracht. Met ouders wordt het voortgangsgesprek gevoerd. Centraal 

staat hierin hoe de afgelopen periode is verlopen, waarbij de leerkracht de ouders informeert hoe het gaat in de 

groep. Hoe zijn de resultaten op het gebied van taal, rekenen, lezen spelling en het welbevinden?  

In februari/maart ontvangt u de uitnodiging voor het voortgangsgesprek. Daarin informeert de leerkracht over 

de voortgang en bespreken zij de citoscores. Ouders ontvangen dan ook het leerkrachtenrapport.  

  
De leerkrachten zullen u via de Parro app uitnodigen voor deze gesprekken.   

Als team van de Cornelis Jetses vinden wij het van groot belang dat u op de uitnodiging van de gesprek-

ken ingaat.    

Kinderpostzegelactie 2022 

Geef kinderen wind mee! Dat was het doel van de Kinderpostzegelactie 2022. Maar hoe 

doe je dat? En wat betekent het precies? Door omstandigheden thuis hebben sommige 

kinderen veel aan hun hoofd, waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren op 

school.   

Samen met duizenden andere kinderen in Nederland hebben onze leerlingen van groep 7&8  meegedaan aan de 

74ste editie van de Kinderpostezegelactie en op pad geweest  om zoveel mogelijk verschillende producten -

waaronder kinderpostzegels– te verkopen.   

Zij hebben maar liefst met behulp van u, andere buurtbewoners, vrienden en familie een prachtig bedrag opge-

haald van €2200.-  

Projecten van Kinderpostzegels 

Dankzij de opbrengst van de Kinderpostzegelactie, donateurs en financiers maakt Kinderpostzegels zich 

sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Dit doen zij in en buiten Nederland met onze partners via 

projecten gericht op pleegzorg, onderwijs en veerkracht. Waar nodig start Kinderpostzegels een eigen pro-

ject.  Kinderpostzegels levert ook een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds om de ontwikkelkan-

sen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.  

Heeft u niemand aan de deur gehad, maar had u het goede doel wel willen ondersteunen. Dan kunt u online 

bij de kinderpostzegels alsnog producten bestellen. 



Cursus positief opvoeden 

In samenwerking met het OKT zal binnenkort de cursus 

“Positief Opvoeden” starten op de Cornelis Jetses.  

 

Deze cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen tussen de 2 en 12 

jaar oud die graag meer informatie willen hebben en ervaringen willen uitwisselen over: 

• De vijf basisprincipes van Positief Opvoeden 

• Effectieve manieren van belonen en corrigeren van gedrag 

• Positief leren kijken naar je kind en jezelf als opvoeder 

 

De cursus zal plaatsvinden op de volgende maandagen: 7,14, 21, 28  november en 12 december van 14.30-16.30 

uur. Mocht u nou denken, ik heb me hier niet voor opgegeven, maar ik zou hier tóch graag bij willen zijn. Dan 

kunt u nog een mailtje sturen naar a.blom@cjetses.nl 

 

Positief Opvoeden 
Hoe stimuleer je gewenst gedrag? 

  

Opvoeding is niet altijd makkelijk. Kan je wel wat tips en advies gebruiken? Positief Opvoeden 

geeft duidelijke antwoorden op dagelijkse opvoedvragen. Je  leert hoe je gewenst gedrag van je 

kind kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. 

  

Voor wie? 

Positief Opvoeden is er voor iedere ouder die wel wat ondersteuning bij de opvoeding kan gebrui-

ken. Ouders met kleine vragen of grote zorgen. Om meer te kunnen genieten van jouw kind of kin-

deren! 

  

Doel 

Met Positief Opvoeden leer je gewenst gedrag te stimuleren. Daarnaast leer je problemen te her-

kennen voordat ze uit de hand lopen en krijg je handvatten om met lastige situaties om te gaan. 

Je leert ook hoe je jouw kind kunt leren om zich aan regels te houden en beter te luisteren. Uit-

eindelijk zal het opvoeden makkelijker en plezieriger worden. 

  

Hoe doen we dat? 

We kijken samen naar de situatie en bespreken wat je wil verbeteren. Er is altijd aandacht voor 

wat goed gaat en er is ruimte om te oefenen met de punten die je wil verbeteren. Een kleine ver-

andering in aanpak maakt vaak al een groot verschil. De verschillende werkmaterialen zorgen er-

voor dat je als ouder kunt leren op een manier die bij jou past (lezen, praten, kijken, oefenen). 

  

In het kader van het Masterplan en leesplezier bevorderen heeft onze school zich op-

gegeven om mee doen aan een leesfeest. Tijdens dit leesfeest zal er een voorleesrecord 

worden neergezet.  

Op dit moment heeft de stad Rotterdam dit voorleesrecord..  

Tja.. de Gemeente Amsterdam houdt wel van een klein beetje concurrentiestrijd! ;-)  

Dit voorleesfeest zal plaatsvinden op 2 november. Voor de kinderen is dit nog even een 

‘verrassing’.  

De ouders van de kleuters zullen t.z.t hierover worden geïnformeerd.  

Voorleesrecord met kleuters 


