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 Zonova! 

Vrijdag 28 februari hebben de leerlingen een 

feestje gevierd! Wij hebben gevierd dat de  

Cornelis Jetses nu samen met vele andere 

scholen samenwerken bij Stichting ZoNova. 

Zo is van Zuidoost, de plek waar we samen 

leven, wonen, leren, en erken. Nova is een 

nieuwe heldere ster. Wij hebben een box ont-

vangen vol verrassingen. Zo heeft iedereen vandaag een placemat gehad, een pen 

met onze nieuwe naam, hebben we allemaal iets lekkers gegeten; iets gezonds en iets 

te snoepen! Daarnaast hebben alle leerlingen een kaart gehad. Deze kaarten zullen 

bij de andere scholen worden bezorgd. Meneer Harry wilt namelijk graag weten hoe 

de wereld van de kinderen eruit ziet door hun ogen, want zij inspireren hem om sa-

men verder te leren, te kijken en te dromen.  

Het afgelopen half jaar hebben we met elkaar hard gewerkt aan de nieuwe invulling van 

de workshops. Mede dankzij Wismon en de studiereis naar Engeland hebben we uitdagen-

de workshops ontworpen. 

De eerste workshop willen wij gaan geven op dinsdag 3 maart. De workshops worden om 

de week op dinsdagmiddag gegeven. De workshops zullen in het teken staan van weten-

schap en techniek, waarbij kinderen onderzoekend en ontwerpend leren. De kinderen zul-

len gaan werken aan de onderwerpen science, natuur, programmeren en techniek. Hierbij 

werken we in twee bouwen. Het aanbod voor de groepen 1 t/m 4 zal anders zijn dan voor de 

groepen 5 t/m 8.  

Wij kijken erg uit naar de start van de nieuwe workshops. Gedurende de eerste workshops 

zal Wismon nog betrokken zijn bij dit ontwikkelingsproces. Zij zullen onder andere bij de 

workshops aanwezig zijn en ons voorzien van feedback.  

 Workshops-Wismom 



Kinderen ontdekken al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, stellen vragen, ontwikkelen hun seksuele 

identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, wor-

den verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit. 

 

Niet alle ouders voelen zich even bekwaam om hun kinderen te begeleiden bij de seksuele ontwikkeling, be-

ginnen soms te laat of zijn niet volledig 

 

En via de media krijgen kinderen allerlei informatie voorgeschoteld over seksualiteit maar deze is te eenzij-

dig, niet altijd juist of te beperkt. 

Sinds 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen voor het basison-

derwijs. 

Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen vertrouwd met het 

thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ont-

wikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. De basis-

school kan met seksuele voorlichting en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een ge-

zonde seksuele ontwikkeling van leerlingen 

 

Door deze lessen ontwikkelen kinderen zicht tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen.  

Zij zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden.   

En maken verantwoorde keuzes op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo: 

- durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit; 

- ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema 

- worden ze weerbaarder ne spreken elkaar aan op ongewenst gedrag  

- en leren de leerlingen respectvol met elkaar omgaan.  

 

Daarom doet onze school mee met de week van de lentekriebels.  

 

De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en vindt 

plaats van 16 t/m 20 maart 2020.  Dit jaar vieren we feest, want de Week van de Lentekriebels bestaat 15 

jaar.  Het thema van dit jaar is dan ook: “Seksuele vorming geven is een feestje!”.  

 Week van de lentekriebels 

 De leerlingenraad– Voedselbank actie 

Ook dit jaar wil de leerlingenraad voedsel inzamelen voor de voedselbank. 

Dit doen we voor Pasen. De leerlingen van de leerlingenraad zullen halverwege maat 

de dozen ontvangen en u dan er op attent maken dat de voedselbank actie is begon-

nen.  De uitgifte en inname wordt verzorgd door de leerlingen van de leerlingenraad. 

Vrijdag 10 april worden de dozen voor de voedselbank bij ons opgehaald.  

Met deze actie willen onze leerlingen stil staan bij het feit dat het niet voor iedereen 

vanzelfsprekend is dat er elke dag eten op tafel staat. De school en leerlingen wil-

len niet wegkijken maar juist een handje helpen.  

Helpt u ons ook mee?!  



Corona  

Meester Peter  

Ondanks dat vrijdag 14 februari bekend staat als de dag van de romantiek was dat 

in ons geval vrijdag de 28ste. Meester Peter had het briljante plan om zijn vriendin 

ten huwelijk te vragen; echter dit moest wel een verrassing zijn! Uiteraard werken 

wij graag aan dit plan mee. Dus Juf monique heeft donderdagmiddag groep 5&6  

lesgeven, zodat meester Peter naar zijn vriendin in Wilder Kaiser Brixental 

(skigebied) kon vliegen. Juf Sandra heeft haar werkdag eerder geruild met Meester 

Peter, zodat hij langer kon genieten! Alle leerlingen van groep 4 t/m 6 waren daar-

mee ook deelgenoot van zijn romantische plan! Uiteraard verkeerden zij ook in span-

ning, want wat als ze nou toch “nee!” zou zeggen. Gelukkig had hij haar wel eens 

gepolst… Ter geruststelling, hier de foto’s: Ze zei: “JA”!!!!! Onze Meester Peter zal 

gaan trouwen! Wanneer, dat weten we nog niet! Maar dit was al een feestje op zich!  

Bij deze nieuwsbrief heeft u ook de speciala informatiebrief ontvangen betreffende 

het coronavirus; COVID-19. Wij attenderen u graag op het volgende:   



Unit 1/2/3 

Groep 7&8 

Groep 4/5 

Groep 5/6 

Met vriendelijke groet,  het team van Cornelis Jetses 

We hebben met het Da Vinci thema veel geleerd over de Vikingen. We hebben geleerd over de landen waar de 

Vikingen vandaan komen, namelijk Denemarken, Zweden en Noorwegen. Ook hebben we een vis ontleed en 

bekeken hoe de organen werken. Verder hebben we het gehad over de soorten naaldbomen: de lariks, den en 

spar. En nu zijn we druk bezig met de afronding van het themawerkstuk. In groepjes is er gewerkt aan de 

vraag over de Vikingen die de groepjes zelf mochten uitwerken en op een creatieve manier tentoon gaan stellen. 

We nodigen u graag uit om op vrijdag 6 maart vanaf 14:30 uur de gemaaktste kunstwerken te komen bewonde-

ren. Tot dan! 

Donderdag 5 maart gaan wij weer naar de schooltuinen. We hebben hier nog een aantal margarine-bakjes voor no-

dig.  

Ook zoeken wij nog een ouder die kan meefietsen. 

Op donderdag 12 maart moeten de kinderen een fiets mee naar school i.v.m. de verkeers-les.  

We behandelen nog hetzelfde thema.  

De thema-afsluiting is op vrijdag 20 maart. U bent dan van harte welkom om 14:15 uur. 

Na een lekkere week vakantie had groep 4/5 alweer heel snel een feestje en wel 

hierom: Wij hebben 100 lesdagen geteld. Wij doen elke dag een rietje in een be-

ker (eenheden) zodra er 10 rietjes in de beker zitten worden deze gebundeld en 

wordt het een tiental. Deze verhuizen dan naar een andere beker. Nu hebben 

wij 10 tientallen en komt er een honderdtal in het derde bekertje. Dit was dus 

rede voor een 100 dagen feestje. We hebben lekker cake versierd, stoelendans, 

stopdance, en Just-dance gedaan. En natuurlijk was er ook limonade en chips. 

Sommige kinderen hadden een discobal meegenomen dus het feest was hele-

maal compleet. 

Verder zijn wij nog bezig met het thema dinosaurussen en de kinderen zijn hard 

aan het werk met hun themawerkstuk. De afsluiting van het thema is op : 

vrijdag 20 maart vanaf 14.15 uur.    

Na de voorjaarsvakantie zijn wij van start gegaan met het the-

ma ruimte. De kinderen zijn erg enthousiast en betrokken bij 

het thema.  Een kijkje op de site https://

www.davincivoorthuis.nl/portfolio/over-polen-en-planeten/ is 

zeker leuk als jullie thuis ook aan de slag willen gaan met dit 

thema.  

Na dit thema zullen wij op 16 maart starten met het thema len-

te. In de eerste week staat de week van de lentekriebels cen-

traal. Vervolgens zullen wij het met de kinderen hebben over de 

verandering in de natuur en de jonge dieren. In deze tijd van 

het jaar is het leuk om met uw kind(eren) naar de kinderboer-

derij te gaan  

https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/over-polen-en-planeten/
https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/over-polen-en-planeten/

