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Enkele  data 

  

26 augustus: eerste schooldag 

3 september  informatieavond 

18 t/m 20 september school-

kamp groep 7&8 

 

Start schooljaar 2019- 2020 

 Welkom in schooljaar 2019-2020 

Tijdens de zomervakantie van de leerlingen is er hard gewerkt op de school. Zo zijn 

alle klassen opnieuw ingericht en is het klaslokaal van groep 7&8 voorzien van een 

luchtverversings- en koelinstallatie. Dus die mooie nazomer mag wat ons betreft echt 

komen. Daarnaast is er in de aula een klas gecreëerd waar de leerlingen van de 

groep3 uit  het  cluster 1/2/3 hun instructies zullen krijgen. Kortom:   

Het team van de Cornelis Jetses heeft er weer ontzettend veel zin in!  

Wij willen iedereen dan ook verwelkomen in het nieuwe schooljaar! Tot maandag 26 

augustus!  

Luizenzakken 

Wilt u de luizenzakken weer meenemen? Ook zouden wij het 

fijn vinden als u uw kind extra wil controleren op luizen!   

De Gymlessen 

Maandag beginnen gelijk de gymlessen weer!   

Het gymrooster is iets anders dan vorig jaar.   

 

Gym rooster maandag    Gym rooster vrijdag 

13.00-13.40 groep 3/4    8.30-9.15 groep 3 

13.40-14.20 groep 5/ & 1/2 klas groep 6  9.15-10.00 groep 4/5 

14.20-15.00  groep 7/8 & 1/2 groep 6  10.00-10.45 groep 5/6 

      11.00-12.00 groep 7/8 

De leerlingen van groep 1/2 krijgen  op maandochtend en dinsdagochtend gym in de 

speelzaal van de JWS. De overige lessen vinden plaats in de Match Zo 



Uitnodiging Informatieavond  

Wij starten traditiegetrouw de 2e week van het nieuwe schooljaar met de algemene informatieavond.  

Tijdens deze informatieavond willen wij u informeren over de gang van zaken van dit schooljaar.  

Wij hopen dan ook iedereen dinsdag 3 september te zien!  

Met vriendelijke groet,  het team van Cornelis Jetses 

In het kader van de vernieuwde wet rondom privacy zal uw kind bij het begin van het schooljaar een nieuwe 

brief meekrijgen m.b.t. verlenen van toestemming voor o.a. foto’s etc.  

U kunt dit formulier ingevuld in een gesloten envelop afgeven bij Juf Carla.  

AVG 

TSO 

De TSO zal direct maandag weer beginnen. U ontvangt van de TSO inschrijfformulieren. Wij zouden deze 

inschrijfformulieren graag voor 9 september retour zien.  

Jaarkalender 

Wanneer de vrije dagen, studiedagen en vakanties zijn… kunt u lezen op onze website. Kritische kantteke-

ning daarbij is dat de geplande studie reis van het team naar Engeland op dit moment nog niet rond is.      


