Januari 2020
3 februari 2020
Enkele data


30 januari staking
(leerlingen vrij)



31 januari staking
(leerlingen vrij)



13 februari studiedag
leerlingen vrij



14 februari studiedag
leerlingen vrij



17 t/m 21 februari voorjaarsvakantie leerlingen
vrij



24 februari start voortgangsgesprekken



16 t/m 20 maart week
van de lentekriebels



10 april Paasontbijt continurooster tot 14.00 uur



13 april 2e paasdag leerlingen vrij



24 april continurooster
tot 14.00 uur
27 april t/m 8 mei meivakantie leerlingen vrij



Schoolse ontwikkelingen
Het schoolplein: Alle input van de leerlingen is inmiddels verwerkt tot een schetsontwerp. De leerkrachten, & de leerlingen van leerlingenraad heeft hierover feedback gegeven. Daarnaast zijn er weer gesprekken met de gemeente gevoerd over de
mogelijkheid om het schoolplein toch ‘iets’ te vergroten. In het schetsontwerp is nu
meegenomen dat op het nieuwe schoolplein een ‘buitenleslokaal’ komt; een water
gebied met een pomp met zand en ontdekmogelijkheden, een ‘bos’ waar kinderen
zich kunnen verstoppen en hutten kunnen bouwen; en een geheel nieuw klim en
klauter toestel. Daarnaast zal het schoolgebouw worden ingepakt door ‘groen’. Er zal
een kruiden, bloemen gebied komen, een fruitbomen/struiken gebied en nog meer
groen. Alle feedback wordt nu meegenomen. De ontwerpster zal nu van het schetsontwerp een voorlopig ontwerp maken. Dit ontwerp moeten wij dan voorleggen aan
de gemeente waarna het een Definitief Ontwerp kan/mag worden. Het is een heel
spannend proces.
Dat vinden de leerlingen ook; Uiteraard zijn
de leerlingen van de leerlingenraad actief
betrokken bij alle plannen, ook bijvoorbeeld
de kinderen van Unit 1/2/3 volgen vol interesse alle ontwikkelingen op en rond het
plein; op de foto staan de leerlingen van de
groepen 1/2/3 adembenemend te kijken hoe
er ‘water monsters’ genomen worden. Om de
kwaliteit van het grond water te bepalen.
Zodra er een voorlopig ontwerp ligt, zal er een ouder informatiebijeenkomst georganiseerd worden zodat wij ook U kunnen informeren over de geweldige plannen die
gerealiseerd zullen worden. To be continued……
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In dit nummer
Blad 1





Schoolse Ontwikkelingen
Juf Carla
Melden van afwezigheid
Update Tekenfund

Blad 2
 Voorleesontbijt
 Ouderbijdrage
 Foto Links
Blad 3:

Unit 1/2/3
 Lezen groep 3
 Groep 4/5
 Groep 5/6
 Schooltuinen 6/7
 Groep 8 naar de middelbare

Bij juf Carla is vlak voor de Kerstvakantie borstkanker geconstateerd. Inmiddels is
zij hieraan geopereerd. Voorlopig is zij nog bezig met behandeling en is er nog geen
zicht op wanneer zij weer op de Jetses aanwezig zal zijn. Wilt u haar een kaartje
sturen o.i.d. kan dan bij één van de groepsleerkrachten of bij Juf Monique worden
afgegeven, dan zorgen wij ervoor dat dit bij Juf Carla terecht komt.
Haar taken zullen grotendeels worden overgenomen door Monique en Juf Marion.

Melden van afwezigheid/ ziekte
Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter onverhoopt ziek is. en niet in staat is
om naar school te komen. Wij verzoeken u vriendelijk om dit telefonisch door te
geven.

Update Tekenfund
In totaal zijn er 307 artikelen verkocht. De winst die jullie op dit moment hebben is:

€ 1.021,63
Wij willen iedereen bedanken die hebben bijgedragen tot dit mooie resultaat! De opbrengst zal volledig ten goede komen aan het nieuwe schoolplein.

Voorleesontbijt en kinderboeken ruil dag
Woensdag 22 Januari stond in het teken van: boeken, lezen en natuurlijk voorlezen!
Al ruim voor schooltijd was de ouderwerkgroep: “voorleesontbijt” druk in de weer met het
klaarzetten van ruim 130 ontbijtjes!
Bij aanvang van de ochtend stonden de leerlingen van de leerlingenraad al klaar om alle boeken van de leerlingen in ontvangst te nemen en tegoedbonnen uit te delen.
Daarna konden de leerlingen in hun pyjama’s genieten van het ontbijt.
Tijdens het voorleesontbijt kwamen de kinderen erachter wie onze Bekende Nederlander was
die bij ons zou komen voorlezen. In het jeugdjournaal van 8.45 vertelde namelijk Laura Hoogendoorn, de presentatrice van het jeugdjournaal dat zij na de uitzending ook zou voorlezen op
een school in Driemond! De kinderen waren direct door het dolle heen! Alle kinderen hebben
van haar genoten. Zij heeft aan de groepen 5 t/m8 voorgelezen uit het boek: Botje van Janneke Schotveld, en aan de groepen 1 t/m 4 heeft hij het prentenboek van het jaar 2020:
“Moppereend” voorgelezen.
Tijdens het ontbijt was de ouderwerkgroep ‘kinderboeken ruilmarkt’ druk in de weer om de
ingebrachte boeken te sorteren op leeftijd. Na het ontbijt konden de leerlingen met hun tegoedbonnen boven op ‘de kleine zolder’ nieuwe boeken uitzoeken.
Het was een zeer succesvolle en geslaagde dag waar we alleen maar vrolijke en blije gezichten hebben gezien. De ingebrachte boeken waren super! Het ontbijt was goed geregeld! En de
voorlezer deed het zo goed… dat alle juffen van mening waren dat Laura een onderwijs achtergrond had.. Kortom: namens alle leerlingen: ouders van de ouderwerkgroepen ontzettend
bedankt!

Ouderbijdrage
Alle ouders die de ouderbijdrage nog niet voldaan hebben, hebben inmiddels een persoonlijke brief gehad.
Dit heeft geresulteerd dat de ouderbijdrage voor 80%
betaald is.
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).

My album foto links

Unit 1/2/3
Sinds de kerstvakantie hebben wij gewerkt rondom het thema winter. We hebben geleerd over de
Noord- en Zuidpool en over hoe het kan dat water in ijs kan veranderen en andersom. We hebben
het gehad over ziek zijn en over vogels in de winter. We willen dit thema graag met u afsluiten op
dinsdag 11 februari van 8.15 tot 8.45. De kinderen willen graag aan u laten zien wat ze hebben
geleerd. Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het thema Ruimte.

Groep 3
Lezen in groep 3
De kinderen van groep 3 hebben kern 6 van Veilig Leren Lezen afgesloten. Ze hebben alle
letters geleerd en dat hebben we gevierd met het Letterfeest. De kinderen hebben een letterdiploma gekregen. Foto’s van deze middag kunt u terugvinden in “mijn album”.
Nu begint het echte werk. Alle kinderen gaan één keer in de week tutorlezen (foto’s hiervan
zijn ook te zien op “mijn album”) en twee keer Estafettelezen met een leerling van groep 8.
In de klas zijn we gestart met “meterlezen”. Vraag uw kind maar eens om uitleg.
Het spreekt voor zich dat het heel belangrijk is dat u thuis ook met uw kind(eren) leest en
voorleest.

Groep 4/5
Wij zijn 8 januari met de klas naar de Hermitage geweest. De tentoonstelling ging over de kroonjuwelen van de
tsaren en de tsarina’s. We hebben ons staan vergapen bij de prachtige juwelen en mooie kostuums. In het atelier
hebben de kinderen vervolgens zelf ook een juweel (broche) gemaakt. Het was een zeer geslaagde dag.
Ook zijn we in de klas bezig met het thema Het leven op het land. Momenteel zijn we beland bij het leven van de
dinosaurussen. We hebben geleerd over de soorten dino ’s, de betekenissen van de namen, hun leefgebied en het
voedsel dat zij eten. Zij wij ook herbivoren, omnivoren of carnivoren? De kinderen hebben de dino ’s getekend en
zelfs gekleid.
Ook hebben we tot slot helaas afscheid genomen van Kyano, we zullen hem missen.

Groep 5/6
In groep 5/6 zijn we begonnen met het thema: Het leven op het land.
We zullen voornamelijk onderzoek doen naar de tijd van de dinosaurus.
Heeft uw kind boeken of andere dinospullen? Neem ze vooral mee!

Schooltuinen groep 6&7
De schooltuinlessen voor de leerlingen van groep 6&7 zijn weer begonnen. Donderdag 6 februari is de volgende
les. De kinderen moeten dan een lege glazen pot meenemen met een afsluitbare deksel. De schooltuinlessen
vinden plaats bij de A Wagner tuinen. Onze leerlingen fietsen onder begeleiding daar naar toe.
Dit kan niet zonder de hulp van ouders! Op dit moment hangt er een lijst op het informatiebord van de groep
5/6 met het verzoek om mee te fietsen naar de A Wagner tuinen voor de binnen lessen. Binnenkort zal er ook

Groep 8 naar de Middelbare school
De leerlingen van groep 8 hebben op 14 en 21 januari twee middelbare scholen bezocht.
Ze zijn de 14e naar het Lelylyceum geweest en de 21e hebben ze de OSB bezocht.
Het is voor de leerlingen van groep 8 nu best een drukke tijd, want in de maanden januari en februari zijn de open dagen van de middelbare scholen in Amsterdam en omstreken.
Daarna moeten ze een keus maken van naar welke middelbare school ze het liefst zouden
willen gaan. Het is voor de leerlingen en voor hun ouders dus wel
een spannende periode.

Met vriendelijke groet, het team van Cornelis Jetses

