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Enkele  data 

 Maandag 2 december 

surprises groep 5/8 mee 

naar school 

 Woensdag 4 december 

speculaaspoppen versie-

ren 

 Donderdag 5 december 

Sinterklaasviering. Con-

tinurooster tot 14.00 uur 

 Woensdag 18 december 

kerststukjes maken 

 Donderdag 19 december 

les tot 12.00 uur. Kerst-

diner en winterborrel 

17.30-19.00 

 Vrijdag 20 december 

continurooster tot 14.00 

 Maandag 23 december  

t/m 3 januari kerst-

vakantie 

 22 januari voorleesont-

bijt & kindeboekenruil-

markt 

 13 februari studiedag 

(leerlingen vrij) 

 14 februari studiedag 

(leerlingen vrij) 

December 

 Schoolse ontwikkelingen  

De maand december is weer aangebroken. Het belooft een drukke maand te worden 

vol met allerlei feestelijkheden. Sint is natuurlijk weer in het land. We hebben uit 

betrouwbare bron vernomen dat hij onze school op 5 december zal komen bezoeken. 

De leerlingen hebben die dag continurooster en zullen om 14.00 uur vrij zijn, zodat u 

voldoende tijd heb om daarna in huiselijke sfeer het feest te vieren.  

 

Wanneer de Sint het land verlaten heeft, zullen wij ons gaan richten op de kerst. In 

deze nieuwsbrief kunt u ook informatie vinden over de activiteiten die dan zullen 

plaatsvinden.  

 

De afgelopen periode heeft het hele team genoten van de studiereis naar Engeland. 

Er is zeer veel inspiratie op gedaan en alle ideeën bruisen. In samenwerking met 

WisMon zijn wij nu bezig om onze workshops vorm te geven, waarin wij uiteraard 

onze opgedane kennis van Engeland meenemen.  

 

Naast de aanvraag van de Erasmus subsidie, hebben wij nog een belangrijke aan-

vraag gedaan. Namelijk de aanvraag van de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen. 

Donderdag 28 november hebben we te horen gekregen dat wij één van de 12 gelukki-

ge scholen van Amsterdam zijn aan wie deze subsidie toegekend is. Hier zijn we ont-

zettend blij mee!  

Het komend jaar zullen wij samen met de Jan Woudsmaschool, onze leerlingen, ou-

ders en gemeente veel besprekingen hebben over de nieuwe inrichting van ons school-

plein. Kortom: het jaar 2020 zal ons een mooi nieuw uitdagend, onderzoekend en 

groen schoolplein brengen!  

Beste ouders en verzorgers, 

Met pijn in het hart deel ik mede dat ik per 1 januari niet meer werkzaam zal zijn op Cor-

nelis Jetses. De bedenker en ontwikkelaar van onze methode DaVinci heeft mij de baan 

van Onderwijskundige/Regiocoördinator aangeboden. Na wikken en wegen heb ik dit 

aanbod geaccepteerd, omdat het voor mij een hele mooie kans is om mijzelf verder te ont-

wikkelen als onderwijsprofessional. Dit was mede door het lerarentekort een moeilijke 

beslissing, maar ik weet dat de Jetses een heel sterk team heeft dat alles kan opvangen 

en altijd voor alle kinderen klaar staat. 

Ik ga de school, de leerlingen, hun ouders en het team ontzettend missen. Hierbij wil ik 

alle ouders en leerlingen hartelijk bedanken voor de mooie, warme jaren op deze prachti-

ge school. 

Hartelijke groet, 

Sander 

 Persoonlijke mededeling 

 Formatie  

Het vertrek van Sander heeft ons voor een uitdaging gesteld. Wij hebben intern met het team 

besproken hoe we dit gaan oplossen: Juf Ellen zal het cluster 123 komen versterken op de 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Dit heeft als gevolg dat zij niet meer voor groep 4/5 

en 5/6 zal staan. Juf Sjoukje zal haar dag wisselen naar de vrijdag.  

Gelukkig is meester Peter bijna afgestudeerd bevoegd leerkracht. Hij zal dan deze dagen van 

Juf Ellen overnemen: op donderdag bij groep 5/6 en vrijdag bij groep 4/5.   

Ook meester Patrick zal m.i.v. januari een halve dag extra bij ons komen werken. I.p.v. een hal-

ve dag zal hij de hele vrijdag bij ons aanwezig zijn om alle groepen gym te geven.  



De Algemene Onderwijsbond (AOb), Leraren in Actie 

(LIA) en het CNV hebben een vooraankondiging gedaan 

om donderdag 30 en vrijdag 31 januari een staking uit 

te roepen. De stakingsbereidheid van het team van de Jet-

ses is groot. Vorige staking kregen wij ook steun van een 

ouder en leerling. Of deze staking doorgaat en of wij gaan 

staken is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover zul-

len wij u nader informeren. Wij vragen wel alvast reke-

ning met deze dagen te houden.  

 Aangekondigde staking 30 en 31 januari   

Kindercommissie 

Woensdag 20 november heeft de installatie van de Kindercommissie van Zuid Oost plaatsgevonden. In de Kinder-

commissie zitten Nikki, Emil en Joey. Tijdens deze installatie is Nikki als kinderstadsdeelvoorzitter gekozen. Hier 

zijn we natuurlijk ontzettend trots op!  

 

De kindercommissie zal komende periode vergaderen over de ideeën die deelnemende scholen zullen gaan instu-

ren. Het winnende idee zal ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.  

Alle geïnteresseerden, ouders/verzorgenden en klasgenootjes zijn van harte welkom om op onderstaande vergader-

data aan te sluiten (met publiek).  

 

De vergaderdata zijn 

Woensdag 8 januari tussen  15.oo–16.00 uur.   Zonder publiek 

Woensdag 15 januari 2020,  14.30 – 17.00.           Met publiek. 

Woensdag  12-februari 2020   14.30 -1700.          Met publiek. 

Woensdag 11 maart 2020 15.oo–16.00 uur .       Zonder publiek 

Woensdag 18 maart 2020, 14.30–17.00 uur.        Met publiek. 

Woensdag 8 april 2020, 15.oo–16.00 uur.            Zonder publiek 

Woensdag 15 april 2018, 14.30–17.00 uur.          Met publiek. 

Woensdag 13 mei 2018, 14.30–17.00 uur.             Met publiek. 

 

Locatie: Stadsdeelkantoor Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150. 

Op 12 december is er weer een MR-vergadering. Op de agenda van deze vergadering staat met name de schoolbegro-

ting en een aantal vaste agendapunten. Afgelopen woensdag was de koffie-ochtend met de MR-ouders. Helaas zijn er 

geen ouders op de koffie gekomen. Mochten iemand een punt willen indienen dan kunnen ze het mailen naar 

mr@cjetses.nl. 

 Nieuws van de MR  

 Nieuws van de leerlingenraad  

De leerlingenraad heeft zijn eerste vergadering gehad. Hierin hebben zij besproken dat zij zich dit schooljaar wederom 

willen inzetten voor het goede doel. Zij zullen dit schooljaar ook een voedselbank actie op touw zetten. Daarnaast zit-

ten zij vol ideeën rond het schoolplein. Zo willen zij t.z.t. graag een sponsorloop organiseren. Op korte termijn willen zij 

een actie organiseren waarbij de leerlingen hun eigen webshop kunnen maken met producten die gemaakt worden van  

een tekening van ieder kind. School krijgt dan—net als bij de Bruna-  een gedeelte van de verkochte opbrengst. Deze 

opbrengt  zal dan ten goede komen van het nieuwe schoolplein. Kortom: genoeg ideeën.  

 Ouderbijdrage  

December is de maand waarin de ouderbijdrage een zeer belangrijke rol speelt. Immers het gehele Sinterklaasfeest 

wordt vanuit deze bijdrage bekostigd. Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald, dan kunt u het dit alsnog doen:  

Bankrekeningnummer: NL50INGB0003575607 t.n.v. 

Stichting oudercommissie Cornelis Jetsesschool 

o.v.v. ouderbijdrage 2019-2020 en de naam van uw kind(eren). 

mailto:mr@cjetses.nl


Groep 7/8 

Groep 5/6 

Groep 4/5 

Unit 1/2/3 

Het is u vast niet ontgaan dat wij werken rond het thema sinterklaas. Wanneer de Sint 

en de Pieten weer zijn vertrokken naar Spanje, zullen wij gaan werken aan het thema 

Kerst.  

In deze periode zullen er geen thema afsluitingen plaats vinden. U bent uiteraard van 

harte welkom om tijdens de inloop de werkjes van uw kind(eren) te komen bekijken.  

We zijn met groep 5/6 naar de Hortus geweest. Op de fiets naar Gaasperplas, wat ging dat goed!,  

Daarna een gezellig metroritje. In de Hortus mochten de kinderen in een groepje een speurtocht doen. We 

hebben van alles geleerd over de producten die in ons winkelmandje te vinden zijn. Hieronder vindt u de 

link naar de foto’s. 

Aankomende periode zijn wij druk bezig met het sinterklaas en het kerstfeest.  

Op woensdag 27 november hebben de leerlingen van groep 7/8 weer de vuurwerkvoorlichting gehad van een mede-

werkster van bureau Halt. Dit blijft toch ieder jaar weer een zeer waardevolle voorlichting. Wij hopen op deze manier, 

dat we kunnen bijdragen aan minder ongelukken rondom het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. 

Uit cijfers is gebleken, dat er ook veel letsel ontstaat bij mensen die alleen maar naar het vuurwerk staan te kijken 

( meer dan 50% ). De kinderen moeten ook opletten met jassen met een capuchon. Het gebruiken van een aansteeklont 

en het dragen van een speciale vuurwerkbril wordt ook zeker aangeraden. 

Afgelopen woensdag is groep 4/5 naar de Hortus geweest. Hier hebben wij een speurtocht gedaan. 

Tijdens deze speurtocht ontdekte de kinderen dat de boodschappen, welke wij in de supermarkt 

kopen, vaak gewoon uit de natuur komen. Zo hebben wij gezocht naar een appelboom, een koffie-

plant, een bananenplant, een vijgenboom, een rubberboom, een cacaoboom, een kaneelplant, en 

kruidenplantjes. Bij elke boom of plant konden de kinderen iets proeven of bekijken. Zo hebben ze 

lekker een appel, een banaan, een stukje chocolade, een vijg, een stukje kaneel en wat kruiden 

kunnen proeven. Ook hebben we geleerd dat bamboe wel een halve meter per dag groeit en dat er 

wel 200 bananen aan een tros  kunnen zitten. Kortom, het was erg leuk en leerzaam en we hebben 

weer genoten. Ook mede dankzij de hulpouders, waarvoor nogmaals dank. De kinderen hebben 

een gratis toegangskaartje gehad zodat ze nog eens op bezoek kunnen gaan er valt namelijk nog 

heel wat meer te zien.  



Met vriendelijke groet,  het team van Cornelis Jetses 

 Kerstborrel– ouders 

Alle ouders zijn van harte welkom om tijdens het kerstdiner van hun kinderen op school te blijven voor een 

borrel.  Nadat u uw kind naar de klas heeft gebracht, wordt u welkom geheten in de aula van de school 

waar de winterborrel voor OUDERS zal plaatsvinden. Gezien de omvang van de school kunnen helaas niet 

alle gezinsleden meer meekomen. Voor de winterborrel wordt een intekenlijst gemaakt met borrelhapjes en 

non-alcoholische drankjes. Deze zal na het vertrek van de Sint worden neergezet in de gang.  

 Kerststukjes   

Woensdag 18 december maken de kinderen traditiegetrouw een kerststukje op school.   

 

Hiervoor vragen wij om het volgende aan uw kind mee te geven: een klein bakje, kerstgroen en 

kerstversiersels.  Dit mag worden ingeleverd vanaf maandag 16 december. Vanuit school regelen wij oase en kaar-

sen.  

 

Wij kunnen overigens altijd extra versiersels gebruiken en mocht u nou over een grote tuin beschikken, extra 

kerstgroen is ook ALTIJD welkom!  Zou u dit dan aan één van ons willen laten weten? U kunt dit op school afge-

ven. 

 Kerstdiner– leerlingen 

Op donderdag 19 december zal om 17.30-19.00 het kerstdiner  van de leerlingen plaatsvinden.  

 

Voor iedere klas komt een kerstboom te hangen met het keuzemenu. Het is de bedoeling dat iedere leerling een ge-

recht van deze kerstboom plukt.  

 

Donderdagochtend 19 december ontvangen we graag van alle leerlingen een bord, een kom, een drinkbeker en bestek 

in een tas met naam erop (ook op het bestek). 

 

Warme gerechten dienen thuis opgewarmd te worden, gelieve ook opscheplepel meegeven. 

 

De leerlingen mogen om 17.20 naar binnen, om 17.30 start het kerstdiner.  


