December
20 december 2019

Fijne feestdagen!

Enkele data


Vrijdag 20 december
continurooster tot 14.00



Maandag 23 december
t/m 3 januari kerstvakantie



22 januari voorleesontbijt & kinderboekenruilmarkt



13 februari studiedag
(leerlingen vrij)



14 februari studiedag
(leerlingen vrij)

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalanderjaar. Met een gemengd gevoel kijken
wij terug op het jaar 2019. Voor het team is dit een jaar geweest met hoogte punten, hierbij denken we aan de geboorte van Lou de zoon van juf Salina en de reis naar Engeland.
Maar helaas waren er ook diepte punten, zoals het afscheid van Hans, de man van juf
Geertje. We hebben met elkaar successen gevierd; de toekenning van de Erasmus subsidie en het nieuwe schoolplein, maar ook hebben we lief en leed gedeeld en afscheid genomen van o.a. Juf Salina en nu van meester Sander. Het lerarentekort zorgt ervoor dat een
collega-school haar deuren heeft moeten sluiten. Het is ons gelukt om iedere keer bij verlof of ziekte de klassen d.m.v. interne oplossingen op te vangen. Zo wordt nu het vertrek
van Sander opgelost met de inzet van meester Peter en juf Ellen. Het mag duidelijk zijn:
dit team heeft al haar leerlingen op nummer 1 staan. De leerlingen voelen zich hier thuis,
en veilig. Zij voelen de warmte en liefde die wij hen iedere dag mee geven. We moedigen
de leerlingen aan om zelfstandig te worden en op onderzoek uit te gaan. Daarvoor halen
we alles uit de kast! Dat maakt dat de leerkrachten hier fijn werken en onze leerlingen
floreren. Wij nemen nu afscheid van het jaar 2019, maar zien elkaar weer in 2020! Onze
stichting zal dan gaan fuseren met Stichting Bijzonderwijs. Dit is spannend, maar vooral
heel feestelijk! 9 Januari zullen wij horen hoe onze nieuwe stichting zal heten. Wij zullen
uitvoerig verslag gaan doen over onze opgedane ervaringen in Engeland en samen met
WisMom zullen we komen tot een aanbod gericht op W&T. Daarnaast zullen we verder
gaan met de ontwikkeling van een nieuw groen schoolplein. Kortom: we blijven volop in
ontwikkeling!
We wensen jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2020!

In dit nummer
Blad 1


Fijne Feestdagen.

Blad 2
 Nieuwe aanwinst
 Ouderwerkgroepen

Nieuwe aanwinst
Hallo, ik ben Bas Beuse. Ik ben 32 jaar en ik werk al tien jaar voor Stichting Sirius. Ik
ben als gymdocent op de 16e Montessori begonnen en ben daarna overgestapt naar het
klaslokaal. Ik doe op dit moment de opleiding tot zij-instromer op de HvA. Ik ben een fanatiek zwemmer, fietser en hardloper en heb tot mijn 28e altijd gehockeyd in Almere. Op
die hockeyclub ben ik ook nog altijd werkzaam. Ik woon zelf in Zuidoost, dus de Cornelis
Jetses is gelukkig goed bereikbaar! Ik zal vanaf 6 januari het team van de Cornelis Jetses
komen versterken in de bovenbouw, waar ik onder leiding van juf Geertje de kneepjes van
het vak hoop te leren. Je mag mij altijd even aanschieten voor een praatje!

Ouderwerkgroepen
De maand december zit er weer op. In deze maand kunnen wij niet zonder ouderparticipatie. Dankzij de inzet van
de ouders in de oudewerkgroepen zijn alle activiteiten een groot succes geworden. Hiervoor willen wij iedereen
graag voor bedanken!
Ouderwerkgroep Sint versieren: voor het aanbrengen van de Sint sfeer en versiering!
Ouderwerkgroep Cadeaus kopen: Alle aankopen zijn in goede smaak gevallen!
Ouderwerkgroep Sint: Het hoogwaardige bezoek wilt volgend jaar weer komen! Dankzij jullie is de 5 dec dag goed
verlopen.
Ouderwerkgroep Speculaaspop versieren: De kinderen hebben genoten van de mooie poppen!
Ouderwerkgroep opruimen: Wat fijn dat alles zo snel opgeruimd was!
Ouderwerkgroep kerst versieren: het was een klus… maar we hebben alleen maar complimenten gehoord!
Ouderwerkgroep Winterborrel: Alle ouders die waren gebleven waren getuigen: Het was een geslaagd feest! Volgend jaar mét ouderdisco?
Ouderwerkgroep kerst opruimen: De laatste ouderwerkgroep van dit jaar heeft
misschien wel de meest dankbare taak: De school weer klaar maken voor het nieuwe jaar: 2020!
Het mag duidelijk zijn… zonder jullie hulp kunnen wij niet!!!

Met vriendelijke groet, het team van Cornelis Jetses

