September
13 September 2019
Enkele data


Woensdag 18 t/m vrijdag
20 september schoolkamp groep 7&8



Woensdag 2 oktober
Kinderboekenmarkt om
12.30



Maandag 7 oktober
Dag v/d Leerkracht



Vrijdag 18 oktober continurooster tot 14.00 uur



Maandag 21 t/m 25 oktober herfstvakantie



Maandag 28 oktober
start kijkochtenden



Woensdag 6 november
studiedag



Maandag 11 t/m 15 november studiereis Engeland leerlingen vrij

Hoogwaardig bezoek
Het schooljaar is inmiddels in volle gang. Maandag 26 augustus, bij de start van het
nieuwe schooljaar, zijn de leden van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost op
bezoek geweest bij allerlei scholen in ons stadsdeel. Zo ook op onze school en hebben
de leden van de leerlingen raad samen met Tanja Radnanasing en Nadia Tonkas een
kort gesprek gehad over de ambities van onze beide scholen. Met deze actie willen zij
kenbaar maken dat de zorg voor en ontwikkeling van onze jongeren alsmede de kwaliteit van het onderwijs de volle aandacht hebben van dit bestuur.

Schoolapp
Naast de nieuwsbrief en de website
heeft de school ook de Schoolapp.
Deze App stelt u in staat om direct
op uw telefoon onze o.a. schoolkalender, de nieuwsbrieven en de website
te bekijken. Iedere groep heeft zijn
eigen unieke code. U kunt de schoolapp vinden in de Play store.

In dit nummer
Blad 1
 Hoogwaardig bezoek
 Schoolapp
 Nieuwe leerlingenraad
 Studiereis Engeland
Blad 2
 Kindercommissie
 Uitnodiging informatieavond
online veiligheid

Nieuwe leerlingenraad

Blad 3:
 Herfst
 Gymles: basketbal
 Da Vinci groep 1/2/3
 Da Vini groep 5/6
 Da Vinci groep 7/8

De verkiezen voor de nieuwe
leerlingenraad zijn geweest:
We verwelkomen: Jasper, Jurre, Donovan en Ilias, samen
met Carlijn en Yara vormen de
nieuwe leerlingenraad.

Blad 4:

Ouderbijdrage

MR

Studiereis Engeland
De reis is rond! Het hele team zal maandag 11 november t/m 15
november naar Engeland gaan! Wij hebben de samenwerking
gevonden met PSTT. This is a charitable trust helping to improve
the teaching and learning of primary science across the UK. Zij
helpen ons met het programma; wij zullen o.a naar Londen en
Bristol gaan. Hier zullen wij de lerarenopleiding bezoeken, scholen
bezoeken en workshops volgen. Het hele programma zit boordevol
met interessante ontmoetingen. Wij zullen u volledig meenemen in
onze reis.

Kindercommissie
Vorig jaar is de Gemeente Amsterdam gestart met een kindercommissie. Dit jaar is onze school uitgekozen om mee te
mogen doen. De kindercommissie bestaat uit 12 leerlingen van 6 basisscholen in Zuidoost. Zij mogen het dagelijks
bestuur van Zuidoost gevraagd en ongevraagd advies geven. Met dit project maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de democratische beginselen en politiek. Zo leren kinderen over normen en waarden, hoe ze inspraak kunnen
hebben en ze leren vaardigheden en een houding om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
Naast de kindercommissie wordt er ook een kinderstadsdeelvoorzitter gekozen. De kinderstadsdeelvoorzitter heeft
geen stemrecht maar heeft wel een ceremoniële functie en zal daarbij de voorzitter van het dagelijks bestuur bij
staan. Te denken valt aan lintjes door knippen of belangrijke gasten ontvangen.
Wij zullen in de bovenbouw de komende periode aandacht besteden aan lessen rondom democratie en uiteindelijk zal
de groep twee leerlingen kiezen die namens onze school zullen deelnemen aan de kindercommissie.
De bijeenkomsten van de kindercommissie zijn op de woensdagmiddag en vallen daarbij buiten schooltijd. Ouders van
de leerlingen die hiervoor in aanmerking willen komen zijn zelf verantwoordelijk voor deelname en aanwezigheid.
In schoolverband zullen wij ons bezig houden met een ‘Challange’. Tijdens de ‘Challange’ maakt iedere school een
plan voor ‘iets’ in hun omgeving. Zoals onderdelen voor een speeltuin, tegengaan van zwerfafval of verminderen van
eenzaamheid van oudere buurtbewoners. De kindercommissie kiest het beste voorstel en dat idee zal dan vervolgens
worden uitgevoerd.
Planning vergaderdata:
20-11-2019
14.30 – 17,00
8-1-2020
15-1-2020
12-2-2020
11-3-2020
18-3-2020
8-4-2019
15-4-2020
13-5-2020

14.30 -16.00
14.30- 17.00
14.30 – 17.00
14.30 -16.00
14.30 -17.00
14.30 -16.00
14.30 - 17.00
14.30 -17.00

eerste vergadering waarin de leden een eed of belofte zullen afleggen.
publieke tribune open vanaf 14.55)
(zonder publiek)
(publieke tribune open vanaf 14.55)
(publieke tribune open vanaf 14.55)
(zonder publiek)
(publieke tribune open vanaf 14.55)
(zonder publiek)
(publieke tribune open vanaf 14.55)
(publieke tribune open vanaf 14.55)

Informatie avond online Veiligheid

We nodigen u van harte uit voor een ouderbijeenkomst ‘Online veiligheid’ onder begeleiding door Stichting
Halt.
op: 26 september van 20:00 uur tot 21:00 uur in de aula van de Jan Woudsmaschool.
Doel van deze bijeenkomst:
Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun leeftijd. Jongeren experimenteren ook op
internet. Tijdens de bijeenkomst geeft de Halt-medewerker toelichting wanneer dit experimenteergedrag strafbaar wordt. Ook vertelt de medewerker over verschillende opvoedvaardigheden.
Het doel van de bijeenkomst is met elkaar in gesprek gaan over opvoedvaardigheden en hoe u deze kunt toepassen om uw kind veilig online te laten zijn. Denk daarbij aan vragen als: ‘Hoe ga ik in gesprek met mijn kind?’
en ‘Hoe houd ik toezicht?’.

Herfst: pantoffels / regenlaarzen
De “R” is weer in de maand, het weer kan winderig en regenachtig zijn, gelukkig soms ook nog zonnig. Als de herfst
is begonnen lopen bij ons op school de kinderen op sloffen. Heeft uw kind nog geen sloffen op school; neem deze dan
zo snel mogelijk mee!
Ondanks de weersomstandigheden proberen wij toch altijd tijdens de pauze naar buiten te gaan, ook als het regent.
Natuurlijk blijven we bij noodweer binnen. Wij vragen aan u om de kinderen goede kleding/ regenkleding/ laarzen
aan te doen. Dit geldt met name ook voor de kinderen die overblijven. Tijdens de overblijf gaan de kinderen spelen
bij Disneyland. Vooral hier zijn laarzen soms erg handig.

Gymles-basketbal
De leerlingen van groepen 4/5, 5/6 en
7/8 hebben vrijdag 13 september basketbal les gehad van de BC Gaasperdam Warriors. Middels deze lessen
probeert de Gemeente Amsterdam
onze leerlingen in aanraking komen
met diverse sporten. Dit keer dus basketbal.

Da Vinci groep 1/2/3
Nadat we de eerste 2 weken zijn begonnen met het thema
“Welkom op school!”. Zijn we deze week gestart met het thema Bouwen. We kijken naar hoe huizen worden gebouwd,
naar de werkplaats, naar het gereedschap en naar hoe verschillende gebouwen eruitzien. Dit thema zullen wij afsluiten
op 3 oktober van 8.15-8.45. U bent van harte welkom om het
gemaakte werk van de kinderen te komen bekijken. Hierna
gaan wij met de kinderen aan het thema Herfst werken.
Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Da Vinci groep 5/6
In groep 5/6 zijn wij begonnen met het thema Het Begin. Hierin gaan wij het hebben over het ontstaan van de aarde.
Wij doen dit vanuit verschillende oogpunten: de evolutietheorie en ook mogen de leerlingen iets vertellen over wat zij
thuis hebben geleerd. We plakken meteen het thema Het leven in en rond het water hieraan vast.
De kinderen hebben meteen al een boel onderzoeksvragen opgeschreven, zoals: waarom is de aarde rond en rij je
recht? Hoe ziet de wereld er over 100 jaar uit? Hoe kwam de oerknal? En nog veel meer.

Da Vinci groep 7/8
We zijn dit thema druk bezig met de Indianen. We hebben het al gehad over de verschillende indianenstammen,
hoe de Indianen leven en eten en de ontdekking van Amerika door Columbus. De leerlingen zijn druk bezig met
het maken van totempalen. Per tweetal wordt een doos beschilderd die uiteindelijk opgestapeld worden om een
totempaal te vormen. We gaan ons de komende tijd nog verder verdiepen in de verschillende indianenstammen
en hoe die van elkaar verschillen.

Ouderbijdrage
Ook dit jaar vragen wij aan de ouders een ouderbijdrage voor de activiteiten op school die niet door de overheid worden betaald. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van het Sinterklaasfeest, Koningspelen, voorleesontbijt, het eindejaarfeest en voor kleine extra’s voor in de klas. Dit schooljaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 22,50 euro per kind. De kosten voor het schoolreisje zijn hier niet bij inbegrepen.
U kunt het betreffende bedrag storten op:
Bankrekeningnummer: NL50INGB0003575607 t.n.v.
Stichting oudercommissie Cornelis Jetsesschool
o.v.v. ouderbijdrage 2019-2020 en de naam van uw kind(eren).
Nieuw dit schooljaar is de mogelijkheid om de ouderbijdrage te betalen met uw Stadpas (indien u deze heeft.)
U kunt dit doen bij Juf Monique.

MR
Dit schooljaar is bijna de hele MR vernieuwd. Als u contact wil
opnemen met de MR kunt u een e-mail sturen naar mr@cjetses.nl.
De MR is als volgt samen gesteld:
Silveer van Deinsen (ouder)
Eva Dalman (ouder)
Sandra Brandt (personeel)
Sander de Folter (personeel)

Met vriendelijke groet, het team van Cornelis Jetses

