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November 

  6 november Staking i.p.v Studiedag 

 In de nieuwbrief van oktober heeft u kunnen lezen dat er een staking was aangekon-

digd. Deze is nu officieel. Wij hadden waarschijnlijk een vooruitziende blik bij het op-

stellen van onze jaarkalender; wij hadden namelijk een studiedag ingeroosterd. Ech-

ter, gaat het volledige team van de Jetses nu staken! Deze studiedag zal later in het 

jaar dan ook niet worden ingehaald. Tijdens de onderwijsstaking mogen kinderen gra-

tis naar het Muiderslot. Voor leerlingen tussen 6 en 12 jaar zijn er activiteiten kaar-

ten met leuke opdrachten. Ook is het in het Atelier op Zolder van het Muiderslot van 

11.00-13.00 een doorlopende workshop, waarin de kinderen een portret van hun juf of 

meester kunnen maken in Rider outfit, als een heuse dappere strijder!  Want dat is 

wat we gaan doen! Strijden tegen het lerarentekort, de werkdruk, uitval, salarisver-

schillen en meer!  



Opbrengst Kinderboekenweek 

Tijdens de kinderboekenweek hebben wij samen met de Jan Woudsmaschool en de Bruna onze jaar-

lijkse kinderboekenmarkt georganiseerd. Gezamenlijk hebben wij een recordopbrengst van: 

€1880.56!!!!!  Wij krijgen als scholen een waardebon van 20% van deze opbrengst. Deze zullen we 

gebruiken om onze schoolbieb weer aan te vullen met recente boeken. Wij willen iedereen die tijdens 

de kinderboekenweek een boek heeft aangeschaft ontzettend bedanken! Natuurlijk willen wij ook de 

ouders van de themagroep bedanken voor het mede organiseren.  

TSO medewerker 

Dringend verzoek: Wij zoeken voor ons enthousiaste TSO team een ouder die het leuk zou vinden 

om in ieder geval 1x per week te komen helpen bij overblijf van de groepen 1,2,3. U ontvangt hier-

voor een vergoeding. Bij interesse en/of vragen neem contact op met: Marion Kapetijn;  marionka-

petijn@cjetses.nl 

Eu Schoolfruit– en groente regeling 

Reminder: In de periode van  18 November tot en met 17 april krijgen wij voor 

al  onze leerlingen tijdens het pauzehapje een stukje groente en/of fruit.    

Wij weten nu nog niet wie onze aanbieder zal zijn en wat exact de hoeveelheden 

zullen zijn. Daarom kunnen we u nu nog niet informeren op welke dagen het 

schoolfruit aangeboden zal worden. Onze ervaring is dat de stukjes groente/fruit 

als aanvullend worden gezien en niet als vervangend.  Over dit initiatief kunt u  

meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl 

  
Regenkleding 

Het gebeurt geregeld dat kinderen niet gekleed zijn op het weer. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan 

regenlaarzen of handschoenen. Wilt u a.u.b. rekening houden met de weersomstandigheden en 

hier op letten voordat u uw kind naar school brengt.    

Ouderbijdrage 

Ook dit jaar vragen wij van ouders weer een ouderbijdrage voor de ac-

tiviteiten op school die niet door de overheid worden betaald, zoals het 

Sinterklaasfeest, workshops, Koningsspelen, het eindejaarsfeest en de 

kleine extra’s voor in de klas.  

 

Voor dit schooljaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 

22,50 euro per kind. De kosten voor het schoolreisje zijn hier niet bij 

inbegrepen  

 

Inmiddels is 45% van de ouderbijdrage al betaald.  

 

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). 
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Jetses goes UK  

Het aftellen is begonnen. De 

laatste voorbereidingen worden 

getroffen. Hotels en vluchten 

zijn geboekt en het studiepro-

gramma is rond. Alle ontwikke-

lingen rondom de BREXIT zijn 

en worden nauwlettend gevolgd. 

Kortom: Team Jetses is klaar 

voor de studiereis van 11 t/m 15 

november.  

Wat staat er op het programma?  

Maandag 11 november zal het gehele team van Amsterdam naar Londen vliegen. 

Wij zullen dan een bezoek brengen aan St Mary’s Univeristy; daar krijgen wij de 

hele dag workshops geënt op Wetenschap & Techniek. Dinsdag zal in het teken 

staan van het bezoeken van basisscholen. Zo zullen wij o.a. een bezoek brengen aan 

Vittoria Primary School. Ook zullen wij een bezoek brengen aan Wimbledon High 

School, waar wij les zullen krijgen in STEAM Lessons.  

 

Onze studiereis is gefinancierd door de subsidie van de Erasmus Plus en mede mo-

gelijk gemaakt door ‘The Primary Schience Teaching Trust’ (PSTT); een ‘Charitable 

trust helping to improve teaching en learning of primary science acroos UK’. Deze 

organisatie heeft ons belangeloos geholpen bij het samenstellen van het programma. 

 

Het is de eerste keer dat de PSTT een buitenlandse school op visite krijgt, dus  wij 

zullen daar ook daar in de belangstelling staan. Zo hebben wij al te horen gekregen 

dat de pers ons ook verwacht…    

 

Wij verheugen ons enorm op de reis! We zullen dagelijks op onze website een rap-

portage plaatsen van onze belevenissen.   



Groep 1/2/3 

Groep 7/8 

Met vriendelijke groet,  het team van Cornelis Jetses 

We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor de kindercommissie. De kindercommissie is een commis-

sie waarin twee kinderen uit groep 7 mee mogen denken over plannen voor het stadsdeel Zuidoost. Ter voorbe-

reiding hierop hebben we het met elkaar gehad over hoe keuzes in Nederland worden gemaakt en wie hier alle-

maal over gaan. Tijdens de verkiezingen op vrijdag 1 november wordt duidelijk welke twee kinderen van onze 

school in de kindercommissie mee gaan denken.  

De kindercommissie zal 20 november worden geïnstalleerd. Alle leden van de commissie zullen dan de eed af-

leggen. 15-1, 12-2,18-3,15-4 en 13-5 zal de kindercommissie vergaderen. Er is dan sprake van een publieke tri-

bune; alle belangstellenden zijn welkom om zo’n vergadering mee te maken.  

 

Ook zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met het thema Indianen. In twee of drietallen is er hard 

gewerkt aan het themawerkstuk, waarbij elk groepje een indianenstam heeft onderzocht. We hebben geleerd op 

wat voor manier de indianen aan hun eten kwamen, waar ze woonden en hoe ze eruit zagen. Op 22 november 

zal de thema-afsluiting plaatsvinden. U bent van harte welkom om vanaf 14:15 uur het gemaakte werk te ko-

men bewonderen! 

Wij werken aan het thema herfst. We hebben een herfstwandeling gemaakt door Drie-

mond, bladeren bekeken en spinnen gevangen. U bent op 8 november om 14.30 wel-

kom bij de thema afsluiting. We beginnen met een gezamenlijk liedmoment. Daarna 

kunt u met uw kind(eren) verschillende activiteiten doen. Na de vakantie beginnen wij 

Groep 4/5 is druk bezig met het afronden van het thema. We hopen dat er veel ouders even komen kijken wat 

de kinderen geleerd en gemaakt hebben. 

Verder zijn we in de klas bezig met het maken van mindmappen. Meester Peter doet hier onderzoek over voor 

zijn studie. De kinderen kunnen via een mindmap samenvatten wat ze over een onderwerp weten. 

Ook hebben we een hele mooie plant gekregen voor in de klas. We zijn hier erg blij mee. Dit jaar worden er in 

de groep 4/5 geen lampionnen gemaakt. We hopen dat u hier begrip voor heeft maar tijd technisch is het voor 

ons niet haalbaar om dit er (ook) nog tussen te plannen. 

Groep 4/5 

Groep 5/6 

In groep 5/6 vindt de afsluiting van het Da Vinci thema plaats op vrijdag 8 november van 14.30 uur tot 15.00 

uur. 

Na de studieweek beginnen we met het thema ‘Het leven op het land’. 

Geslaagd! 

Donderdag 31 oktober was het zover “Onze” oud Lio’ers: Renate, 

Miriam en Cheyenne mochten hun hun Diploma in ontvangst 

nemen. Renate is inmiddels juf op een school in Heerhugowaard, 

Miriam en Cheyenne zijn inmiddels volwaardig en gewaarde 

Ook meester Sander mocht vandaag zijn diploma/in ontvangst 

nemen van zijn Master:  professioneel meesterschap 

 

Van Harte Gefeliciteerd Allemaal! Wij zijn heel trots op jullie!  


