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Leerkrachten tekort / mogelijke staking & sluiting collega school
Het is u vast niet ontgaan; de beslissing van ons bestuur om onze collega school de
16e montessori gefaseerd te sluiten i.v.m. het lerarentekort. Deze beslissing is met
pijn in het hart genomen. Wij leven dan ook mee met onze collega’s die deze moeilijke
beslissing hebben moeten nemen. Stichting Sirius heeft de garantie afgegeven dat
alle leerlingen geplaatst zullen worden op één van de omliggende scholen. Mogelijk
kunnen er ook leerlingen bij ons geplaatst worden. Daarover is nu nog geen duidelijkheid.
Onze Minister Slob heeft ook gereageerd op de sluiting van de 16e Montessori. Hierin
gaf hij aan dat de school geen bestaansrecht had, daar de school onder de 195 leerlingen zat. Dit zorgt uiteraard weer voor commotie o.a. bij onze school. Op dit moment
is hier absoluut geen sprake van. Laten we het er op houden dat de uitspraken van
Minister Slob niet zo genuanceerd waren.
Alle commotie heeft er mede toe geleid dat de onderwijsvakbonden graag alle aandacht willen voor het onderwijstekort. Hiertoe hebben zij een landelijke stakingsdag
aangewezen: 6 november. Met stakingen werkt het als volgt: de vakbonden zijn in
onderhandeling, zij geven ruimschoots van tevoren aan dat er een staking dreigt aan
te komen. Ondertussen gaan de onderhandelingen door. Men hoopt er natuurlijk uit
te komen.. Alle leden krijgen t.z.t (ongeveer 2 weken voor de eerder genoemde datum) een ‘stakingsoproep’. Dan pas is de staking officieel. Wij kunnen dus vaak ook
niet lang van te voren zeggen of de staking doorgaat of niet. De aangekondigde staking is nu op 6 november. Wij hebben op deze dag een studiedag gepland. Voor uw
kinderen zal het in dit geval geen nadelige gevolgen hebben of wij gaan staken of niet.

Eu Schoolfruit– en groente regeling
Goed nieuws! Met veel vreugde kunnen wij mededelen dat wij wederom dit schooljaar
zijn ingeloot voor het EU-Schoolfruit-en groenteprogramma.
De kern van het programma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas en
de kinderen kennis laten maken met diverse, mogelijk voor hen onbekende, groente/fruit soorten. Aan dit project zijn geen kosten verbonden, zowel voor ouders niet als
voor ons als school niet.
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

Nieuwe Gezichten
Iris Jansen
Hoi! Mijn naam is Iris. Elke maandag en dinsdag loop ik stage bij meester Sander in
groep 3.
Ik zit in het derde jaar van de PABO aan de hogeschool van Amsterdam. Samen met
mijn vriend Steven woon ik in Zandvoort. In mijn vrije tijd geef ik zwemles en lees
ik graag. Ik hou van spelletjes en tafelen met vriendinnen. In de klas en op school
vind ik het belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn. Elk kind heeft zijn eigen talenten en moet die kunnen ontwikkelen. Op de Jetses voelde ik mij meteen thuis door
de sfeer op school en de band tussen leraren en leerlingen. Ik heb enorm veel zin in
de stage dagen die nog komen.
Erik van der Vaart:
Meester Erik is 63 jaar en heeft in 1978 zijn PA diploma gehaald. Daarnaast heeft hij zijn Akte van bekwaamheid Voortgezet Onderwijs Economische Wetenschappen I en II gehaald. Geroepen door het enorme lerarentekort heeft hij via de Brede Selectie van openbaar primair onderwijs Amsterdam het verzoek gedaan om weer te
herintreden in het vak. Dit noemen wij een ‘herstarter’. De Brede Selectie biedt een starttraject voor herintre-

ders, Herstart genaamd. Zij zorgen dat dit traject aansluit op de persoonlijke situatie van de herstarter.
Met de actuele onderwijskennis die zij opdoen en de begeleiding die men dan krijgt, kunnen zij weer met
een gerust hart voor de klas gaan staan.
Meester Erik is begonnen met een leerplek op de Jetses, bij Juf Sandra. Dit voor een periode tot aan de
herfstvakantie. Tijdens deze periode kan Erik weer oefenen hoe het is om les te geven en kan gezien worden als een snuffelstage. Daarnaast volgt er een uitgebreid scholingsprogramma, om zijn kennis te updaten d.m.v. een uitgebreid e-learningprogramma. Maatwerk dus. Naast theorie en praktijk is er ook tijd voor
intervisie met andere herintreders. Tijdens dit programma is er begeleiding op de werkplek door de school
en door DE BREDE SELECTIE. Het programma wordt dus echt toegespitst op de wensen en behoeften van
de herstarter.
Ada van Veldhuizen.
Juf Ada is een ‘oude’ bekende van het team. Ada heeft in het verleden ook op de Jetses gewerkt. Nadat
zij haar onderwijsbevoegdheid behaald heeft, heeft zij mede aan de wieg gestaan van de opening van de
particuliere basisschool ’De Toekomst’. Zij zal nu 1 dag in de week ons team als Remedial Teacher komen versterken.
Een RT’er geeft extra ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze hulp is afgestemd op
de onderwijsbehoeften en is primair gericht op het leerproces.
Alle ouders van de kinderen met wie Ada structureel zal gaan werken, zullen persoonlijk op de hoogte gesteld
worden. Naast deze ‘structurele’ leerlingen heeft zij ook de mogelijkheid om incidenteel andere leerlingen te ondersteunen. Mocht uw zoon/dochter thuis komen met het verhaal dat hij/zij met Juf Ada heeft gewerkt, dan is dat
omdat uw zoon of dochter volgens de leerkracht iets extra’s kan gebruiken. Dit is dan niet meteen zorgwekkend.

Recycling van baterijen en lege cartridges en telefoons
Omdat het milieu ons allemaal natuurlijk ter harte gaat, hebben wij samen met de JWS weer een hernieuwde start gemaakt met het inzamelen
van batterijen enz.
Van de fa Stibat staat bij de ingang een container voor lege batterijen en
van de fa Eeko een container voor lege cartridges en kapotte telefoons.
Bovenaan staat natuurlijk dat dit goed is voor het milieu, maar een fijne
bijkomstigheid is dat we hiermee ook punten kunnen sparen en daarmee
bijv. wat buitenspeelmateriaal voor beide scholen kunnen aanschaffen.
Wel willen wij dringend verzoeken om alleen batterijen en/of cartridges
en telefoons in de containers te gooien en deze niet te gebruiken als afvalbakken.
Dan worden deze nl noch door de fa Stibat als de fa Eeko geleegd.
Helpt u mee inzamelen?

Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseren wij als gezamenlijke scholen woensdag 2 oktober a.s. in samenwerking met de Bruna de kinderboekenmarkt.
Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom met uw kind, kleinkind of
gewoon voor uzelf naar beide scholen te komen waar wij dan een tijdelijke pop-up store zijn van de Bruna, gericht op kinderboeken.
Leerlingen van de groepen 7& 8 kunnen mogelijk al zelfstandig tijdens lestijd een boek kopen. (Mits zij van u
geld hiervoor hebben meegekregen.)
Wij krijgen van de Bruna een waardebon van 20% van de totaalopbrengst. Deze kunnen wij weer besteden aan
boeken voor onze schoolbieb. Hiermee kunnen wij het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en kunnen wij
onze schoolbieb uitbreiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer mensen een boek
kopen.. hoe meer boeken wij kunnen uitzoeken!
Let op: er is geen pin aanwezig! Alleen contant betalen.
Daarnaast heeft de Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Mocht het gewenste boek tijdens de boekenmarkt niet aanwezig zijn, kunt u deze in het filiaal van iedere andere Bruna kopen.
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de
kassabon vóór 15 november 2019 in op school de school van uw kind.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een
Bruna-winkel.
U bent van harte welkom tijdens de kinderboekenmarkt op woensdag 2 oktober vanaf 12.30 en wij hopen
dat u samen met de kinderen meedoet aan deze actie want leesplezier creëren we samen!

Gevonden voorwerpen

Let op: Contant geld meenemen. Er is geen Pin aanwezig!

Is uw zoon of dochter iets kwijtgeraakt de afgelopen periode (of mogelijk zelfs nog vorig schooljaar?)
Alles wat wij vinden wordt bewaard in de bakken van de gevonden voorwerpen. Deze staan direct links bij de administratie. Vrijdag 4 oktober zullen de bakken worden geleegd! Dus kijk nog even deze week in deze bakken. Misschien
vindt u nog iets terug… wat al een tijdje zoek was…..

TSO medewerker
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 de groepen 1,2,3. U ontvangt hiervoor een vergoeding. Bij interesse en/
of vragen neem contact op met: Marion Kapetijn; marionkapetijn@cjetses.nl

Dag van de Leerkracht
Maandag 7 oktober vieren wij ’’De Dag van de Leerkracht’. De 'Dag van de Leraar' is de Neder-

landse variant van de internationale World Teachers' Day / Internationale Dag van de Leraar.
De 'Dag van de Leraar' valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag
voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van
onderwijs. Tijdens deze feestelijke dag worden de leerkrachten (meestal) extra in het zonnetje
gezet door de leerlingen, ouders, bestuur, en overige instanties. Wij trakteren de leerlingen op
een gezonde traktatie tijdens en op een workshop van de Stoere Stampers. De leerlingen zullen
de gehele dag, naast de festiviteiten in de klas, werken naar een presentatie voor u. U bent dan
ook van harte welkom om te kijken naar de presentatie van 14.30-15.00. Locatie: schoolplein of
anders Match/Zo. Dat laten wij u voor 13.00 per mail weten.

Regenkleding
De herfst is begonnen .We hebben een aantal heel natte dagen achter de rug. Op maandag en vrijdag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 gym . Het gebeurt geregeld dat kinderen niet gekleed zijn op regenachtig weer en toch echt
door de regen van en naar de MatchZo moeten lopen. Misschien kun u hier als ouders een beetje op letten. Ook als u
uw kinderen met de auto naar school brengt.

Ziekmelding
Indien uw zoon of dochter ziek is, is het de bedoeling dat u de school hiervan op de hoogte stelt. Gelieve dit
telefonisch te doen (en niet per mail.). Juf Mildred, juf Carla of juf Anuschka geven dit dan door aan de desbetreffende leerkracht.

Da Vinci groep 1/2/3
De afgelopen weken zijn wij druk aan het bouwen geweest, we hebben zelfs bezoek gehad van een architect en een timmerman. Aanstaande donderdag 3 oktober wordt het thema bouwen afgesloten. U
bent van 8.15 tot 8.45 van harte welkom in de klassen. Alle kinderen willen graag laten zien wat zij hebben geleerd.
Vanaf volgende week gaan wij aan de slag met het thema Herfst.
We gaan allerlei dingen leren over de bomen, de planten en over de
dieren in het bos. U kunt hier thuis ook mee aan de slag, kijk eens
op http://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/herfst/ voor leuke ideeën. Het thema herfst zal afgesloten worden op 8 november. U bent
vanaf 14.30 welkom in de groepen om het gemaakte werk te bekijken.

Da Vinci groep 4/5
Wij zijn op dit moment bezig met het thema: “Het begin”. Tijdens dit thema gaan wij het hebben over het ontstaan
van de aarde gezien door verschillende brillen. Hierbij komen de oerknal aan de orde maar ook het oogpunt van de
gelovige. Dit thema wordt doorgetrokken naar het onderwerp het leven in en rond het water. We hebben geleerd dat
de kwal het eerste dier was in de zee ontstaan uit eencellige. De kinderen zijn nu aan het nadenken over hun themawerkstuk. Dit werkstuk gaan zij laten zien tijdens afsluiting van het thema. Deze zal 8 november plaatsvinden.
Tijd wordt nog bekend gemaakt.

Da Vinci groep 5/6
In groep 5/6 zijn wij druk bezig met het thema het begin en het leven in en rond het water.
De kinderen zijn begonnen met het maken van een themawerkstuk, deze zullen op 8 november te zien zijn
tijdens de thema-afsluiting.
Ook hebben we van de opa van Jan plantjes gekregen voor op de tafel.
Niet alleen de kinderen zijn hier erg blij mee, maar ook de juffen houden erg van plantjes!

Met vriendelijke groet, het team van Cornelis Jetses

