Maart/april 2020
9 april 2020
Enkele data


27 april t/m 8 mei meivakantie leerlingen vrij



12 mei schoolfotograaf



21 mei Hemelvaartsdag
(vrij)



22 mei studiedag (vrij)



29 mei continurooster



1 juni 2e pinksterdag
(vrij)



2 juni studiedag (vrij)



3 juni studiedag (vrij)



4 juni studiedag (vrij)



5 juni studiedag (vrij)



17 juni eindfeest



19 juni schoolreisje



25 juni afscheidsavond
groep 8



26 juni afscheidslunch
en uitzwaaien groep 8



1 juli doorschuif uurtje



2 juli; laatste schooldag;
continurooster tot 14.00



3 start zomervakantie
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 Engels en HVO tijdens Corona

Corona…
‘Corona’ zal vast het woord van 2020 worden… Hét woord wat velen van ons vast
niet meer kunnen horen. Hét woord waar we niet omheen kunnen. 15 maart heb ik u
moeten mededelen dat wij onze school moesten sluiten. Het leven is sindsdien enorm
veranderd en velen van ons zitten aan de buis gekluisterd als er weer een persconferentie komt. Het is een rare tijd. Voor iedereen.
Op dit moment is er nog geen zicht wanneer wij als school weer open mogen. De minister heeft aangekondigd dat de scholen ten minste dicht blijven tot 28 april. Dat
valt in onze meivakantie. Tijdens de persconferentie van 21 April zullen wij meer
duidelijkheid krijgen over de periode na 28 april. Tot die tijd houden wij ’vast’ aan de
planning zoals hij gemaakt is. Wij zullen moeten anticiperen op de gehele situatie.
Kortom alles staat nu onder voorbehoud.
Ondertussen gaat school wél door. Dat heeft u allen gemerkt. Het onderwijs op de
Jetses is nu ‘tijdelijk’ digitaal. Wij hebben ervoor gezorgd dat de communicatie snel
en direct tussen u kan verlopen door de inzet van de Parro App. Dit bevalt ons heel
goed. Zo goed, dat we ook besloten hebben om deze ook volgend jaar te gaan gebruiken i.p.v. de schoolapp.
Door de lessen en contacten digitaal aan te bieden hebben enkele ouders aan gegeven enorm in de problemen te komen door het ontbreken van de divices. Hierop hebben wij geanticipeerd door enkele I-pads uit te lenen en ook hebben wij de door de
gemeente Amsterdam beschikbare divices uitgedeeld aan de gezinnen die deze het
hardst nodig hebben.
De gemeente Amsterdam heeft regelingen voor mensen met een laag inkomen en
weinig vermogen; zo ook de mogelijkheid aan een gratis laptop of tablet voor uw kind
van 10, 11 of 12 jaar op de basisschool. Voor meer info: https://www.amsterdam.nl/
werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of/
Daarnaast verzorgen wij ook de opvang van ouders in vitale beroepen. Ook deze ouders hebben dit aan ons aangegeven. Samen met Kind en Co worden er nu kinderen
opgevangen. Alles is nu ‘maatwerk’ geworden. Zo is er ook opvang mogelijk voor leerlingen met meer onderwijsbehoeften en leerlingen waarvan de spanningen thuis mogelijk te hoog oplopen. Er zijn kinderen en ouders die enorm van deze periode genieten, maar er zijn ook ouders en leerlingen die het erg zwaar thuis hebben. Dit begrijpen we ook. Juist daarom proberen wij toch dagelijks contact met elkaar te hebben. Neem contact op met de leerkracht als uw zoon of dochter deze tijd moeilijk
vindt.
Er zijn diverse tips om met uw kinderen over deze tijd te praten: op de site van de
kinderombudsman staan veel handige links voor kinderen en jongeren over corona.https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-eenvraag-over/corona
Daar staan o.a. ook linkjes naar het jeugdjournaal.
Samen slaan we ons erdoorheen!
Zorg goed voor elkaar & wees Lief voor elkaar!
Hou vol!
Wij hopen iedereen weer snel te zien in levende lijve!
Team Jetses

Unit 1/2/3
Juf Ineke heeft begin maart aan ons en haar
ouders kenbaar gemaakt dat zij samen met
haar vriend de volgende stap in hun leven
gaan zetten. Zij gaan een huis kopen in/rond
Geldermalsen. Daartoe zal zij volgend schooljaar niet meer op de Jetses kunnen werken. Er
is inmiddels al een vacature verspreid voor
deze functie en daarop zijn ook al reacties gekomen. Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief de opvolger van Juf Ineke te kunnen introduceren.

We hebben het al vaak gezegd! Maar we zijn echt ontzettend blij met alle berichten van onze hard werkende
kleuters en de papa's en mama's. We zijn super trots op jullie, ga zo door! We sturen elke week een weektaak
op en plaatsen dagelijks een filmpje van ons met een leuke opdracht. Ook zijn we deze week begonnen met
zoomen in kleine groepjes. Op deze manier hebben we toch nog contact met elkaar en dat maakt het gemis een
klein beetje minder.

Groep 3
Ook in groep 3 loopt het onderwijs op afstand goed. De eerste weken gingen vlot voorbij. Daarna kostte het iets
meer moeite….De kinderen hebben een weekplanning gekregen voor alles wat ze moeten doen. De ouders pakken
het allemaal heel goed op!! Hulde. Het fijne van het werken met ‘ Veilig Leren Lezen’ is dat de ouders stap voor stap
worden meegenomen bij alles wat de kinderen op een dag thuis moeten doen. Voor de rekeninstructies maak ik
filmpjes die de kinderen op een eigen moment kunnen bekijken. Soms delen we andere activiteiten.
De kinderen vinden het erg leuk om elkaar te zien in de klassikale Zoom momenten die we hebben.
Niet voor alle kinderen komen die momenten altijd goed uit. Dat begrijp ik volkomen. Meerdere kinderen thuis en
thuiswerkende ouder(s) : dan loopt het schema soms wel eens vast. Sommige kinderen willen ook wel graag één op
één met de juf praten. Dat kan altijd. Soms zijn dat instructies en soms is het: “Juf ik mis je zo!” Ik mis jullie ook
allemaal heel erg en kan niet wachten tot de dag er is dat we elkaar weer gewoon op school kunnen zien.
Maar we slaan ons er wel doorheen! Het is geweldig om te zien wat er allemaal al bereikt is.
Liefs Juf Ellen

Groep 4/5
Ook hier petje af voor alle ouders die nu ook meester/juf aan het spelen zijn. Ik ben super trots
op jullie en op mijn kinderen. We zijn super hard aan het werken allemaal maar ook tijdens deze rare periode is het belangrijk om ook leuke dingen te blijven doen. Zo doen we elke week nog steeds een Grej of the
day, hebben we al een wc- challenge gehad hier zaten super leuke resultaten bij. Voor spelling hebben de
kinderen een brief moeten schrijven naar een meneer of mevrouw in een bejaarden tehuis. Die in deze periode helemaal eenzaam zijn. Deze brieven worden volgende week gepost. En ook heeft meester Peter ze een
opdracht gegeven om hun eigen pretpark te maken inclusief legenda. Ik heb al hele leuke binnen en er is
zelfs iemand bezig om hem in 3d te maken. Het zoomen is erg leuk en iedereen doet hier ook aan mee zowel
samen als klas als één op één en ook hier kunnen spelletjes gespeeld worden waar de vaders en moeders
hard aan mee doen

Groep 5/6
Lieve ouders en kinderen van groep 5/6,
Wat zijn jullie ontzettend goed bezig!
Ik krijg veel positieve reacties over het te maken werk en hoe jullie het allemaal oppakken.
Ook merk ik dat het deze week lastiger voor sommige wordt om jezelf aan het
werk te zetten en merk ik zelf ook dat we er een beetje moe van worden. Het is
een ontzettend gekke tijd en we roeien allemaal met de riemen die we hebben.
Probeer door te zetten en als jullie vragen hebben of gewoon even willen kletsen
sta ik gereed achter een computerscherm.
Ik hoop jullie snel weer in levende lijven te zien. Liefs, Juf Masha

Groep 7&8
Bij de afronding van het thema Vikingen van 8 maart waren prachtige themawerkstukken tentoongesteld. We hebben geleerd over verschillende goden en de wapens
die deze goden gebruikten, over de vaarroutes en bootconstructies van de Vikingen,
over de kleding die Vikingen droegen en over hoe de Vikingen overleefden. Het was
een zeer leerzame afsluiting met een klas vol geïnteresseerde ouders!
Nu zijn we bezig met het thema Ottomanen. De kinderen zijn in tweetallen op zoek
naar informatie over een land dat vroeger tot het Ottomaanse rijk behoorde. Ondanks dat het vanuit huis moet gedaan worden, wordt er keihard gewerkt aan een
themawerkstuk. Powerpointpresentaties worden voorbereid en ook het geknutsel
aan posters is in volle gang.

Groep 8 naar Vo
Vrijdag 3 april hebben al onze groep 8 leerlingen te horen gekregen naar welke VO school zij zullen
gaan. Bijna iedereen is toegelaten aan de school van zijn/haar 1e keus. Slechts 2 leerlingen zijn toegelaten op hun school van hun 2e keuze. Onze leerlingen zullen volgend jaar uitstromen naar: het Pieter
Nieuwland, Osb, Csb, Cygnus Gymnasium, Bindelmeer, Cartesius 2, Berlage Lyceum, IR Lely Lyceum, Vossius Gymnasium, Hervorm Lyceum Zuid en Barlaeus Gymnasium gaan.

Engels en HVO tijdens deze Coronacrisis
Zelfs tijdens deze moeilijke weken gaan de Engelse lessen en de HVO lessen gewoon door. Juffrouw Greet heeft voor de
groep 7/8 gekeken wat de kinderen voor Engels thuis zouden kunnen doen en met de inlogmogelijkheden op Basispoort
lukt dit uitstekend. Ze kunnen ook met WRTS aan de gang. Dit is een gratis programma op de computer waar ze woordjes mee kunnen oefenen.
Juffrouw Danielle van HVO heeft een prachtige lessenserie gemaakt bij een animatiefilm. De film heet Arriety. De film
gaat over kleine mensen die onder de vloerplanken van een huis leven. De kinderen kunnen met de lessenserie thuis
zelfstandig aan de slag en sommige opdrachten kunnen ze ook samen met hun ouders uitvoeren.
Het is fijn dat iedereen zo goed meedenkt in deze tijd.

Met vriendelijke groet, het team van Cornelis Jetses

