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Mei/juni 2020 

 Corona…  

24 April heeft u allen de brief gekregen waarin stond dat we weer mochten starten 

met het geven van fysiek onderwijs, onder strikte voorwaarden. In deze brief stond 

ook dat Juf Cheyenne helaas nog steeds in lockdown zat en nog langer het lesgeven 

op afstand voor de leerlingen zou continueren. Om één van de cruciale overgangen 

van groep 2 naar 3 wél te waarborgen hebben wij gezamenlijk met de MR en het be-

stuur ervoor gekozen om de leerplichtige leerlingen  voorrang te verlenen op het fy-

sieke onderwijs. Helaas hebben we daardoor de 4-jarige leerlingen en hun ouders  

moeten teleurstellen. Gelukkig kregen we 19 mei te horen dat Juf Cheyenne uit de 

lockdownsituatie mocht komen. Deze week zijn dan echt alle kinderen fysiek bij ons 

aanwezig.  

In het nieuws is te horen dat er veel kinderen ‘van de radar’ af zijn. Bij ons zijn 

slechts 5 leerlingen vanwege persoonlijke redenen de eerste twee weken niet op 

school gekomen. Met al deze ouders is contact geweest, zowel door ons als school als 

met de ouder en kind adviseur/ schoolarts.  

Dan lezen we in het nieuws veel over onderwijsachterstand. Doordat de leerlingen 

voor de helft van de klas, daarmee met hun ‘jaarklas’ aanwezig zijn,(m.u.v. groep 3) 

hebben wij in deze afgelopen 3 weken precies kunnen zien waar de leerlingen in hun 

ontwikkeling zitten. Onze voorzichtige conclusies zijn dat er bij onze leerlingen vrij-

wel geen sprake is van ontwikkelingsachterstand. Al onze leerlingen hebben de les-

stof aangeboden gekregen die zij normaliter ook op het gebied van rekenen, taal en 

spelling gehad zouden hebben. Al onze leerlingen hebben dit ook netjes gemaakt met 

steun van hun ouders. Hier zijn we ontzettend trots op.  

Uit de LVS (leerlingvolgsysteem) toetsen ook wel CITO zal blijken waar de leer-

lingen in hun ontwikkeling zitten. Daarmee de vraag te beantwoorden: “nemen jullie 

deze toetsen dan ook af?” Ja, wij vinden het juist nu heel belangrijk om te kijken 

waar onze leerlingen in hun ontwikkeling zitten.  

Vorige week dinsdag hebben we tijdens de persconferentie van Mark Rutte te horen 

gekregen dat de scholen met ingang van 8 juni weer volledig open gaan.  

Voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni zijn nieuwe protocol-

len nodig. De PO-Raad is na de aankondiging van de heropening direct aan de slag 

gegaan. Zij verwerken alleen de echt noodzakelijke richtlijnen van RIVM in het pro-

tocol, dit in samenspraak met het OMT waarvan zij nog nader advies verwachten. 

Verder zijn zij ook afhankelijk van afstemming met andere partijen. Het lukt hen 

daarom helaas niet deze al op 27 mei te publiceren.  

Wij zijn hiervan afhankelijk. Zodra deze bekend zijn, informeren wij u over hoe deze 

volledige hervatting eruit zal zien.  

 

Tot die tijd moeten we het doen met de richtlijnen van de rijksoverheid. die we allen 

al gehad hebben.  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-

drukte-houd-15-meter-afstand 

 

Alles heeft namelijk gevolgen op de activiteiten die wij in de resterende periode ge-

pland hadden. Deze nieuwsbrief zal dan ook in het teken staan over hoe wij dit de 

resterende weken zullen voltooien.  

Veel leesplezier!  

Met vriendelijke groet,  het team van Cornelis Jetses 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand


Basisregels voor iedereen/ stap voor stap– wat kan wanneer?  



Activiteit Geplande datum Gevolgen maat-

regelen 

maatregel 

Studieweek 1 t/m 5 juni Gaat door. Deze week staat scholing voor het team cen-

traal; Zo krijgen wij scholing voor de nieuwe 

rekenmethode: Getal en Ruimte  

& Scholing W&T door Wismom. 

Daarnaast vinden de toets-, groeps- en trend-

besprekingen plaats.  

Schoolfotograaf 12 mei Verzet naar dins-

dag  16 en 

woensdag 17 juni 

Alle foto’s worden buiten genomen.  

Geen broertjes/zusjes/ die niet op onze school 

zitten. 

Schooltuinen - Beginnen 11 juni De schooltuinen vinden buiten plaats, in de 

open lucht. De tuinen zijn groot genoeg en we 

gaan per fiets.  

Eindfeest 17 juni Afgezegd We bekijken de mogelijkheid om dit om te 

zetten tot een ‘startfeest’ in het nieuwe 

schooljaar. Hiervoor zijn we afhankelijk van 

de maatregelen van de overheid. Zal nader 

besloten/bepaald worden. 

Schoolreisje 19 juni afgezegd We hebben de mogelijkheid besproken om 

deze te verzetten naar begin van het school-

jaar. 

Slechts 26 ouders hebben betaald. Deze ou-

ders krijgen óf hun geld terug, of zij hebben 

alvast voor volgend jaar betaald. 

Dit zal in overleg gebeuren met de betreffende 

ouders. 

Rapportgesprekken Vanaf 15 juni Verzet, beginnen 

nu vanaf 17 juni 

Vanwege de Corona periode willen wij iets 

langer de tijd om een beeld te vormen van de 

ontwikkeling van onze leerlingen. Hiervoor 

zullen we deze gesprekken uitstellen. Deze 

gesprekken zullen niet fysiek op school wor-

den gehouden. 

De leerkrachten en ouders kunnen via de par-

ro app een afspraak maken om dit telefonisch 

te laten plaatsvinden of via zoom 

Musical 25 juni Gaat door, zon-

der ouders. 

Deze gaat door, op dezelfde avond. We gaan 

de musical ‘live’ streamen. Alle ouders/ be-

langhebbenden van onze leerlingen van groep 

7&8 krijgen op deze manier de mogelijkheid 

om de musical ‘live’ te zien. We bekijken nu 

de mogelijkheid of we de musical ook kunnen 

opnemen. Leerlingen en ouders van groep 

7&8 zullen hierover nader geïnformeerd wor-

den. 

Afscheidslunch 

groep 8 

27 juni Gaat door Maar buiten. 

Doorschuifuurtje 1 juli Gaat door Mits dit van de nieuwe instructies van de PO 

raad mag i.v.m clusters etc. 

Laatste schooldag-

feest 

2 juli Gaat niet door Leerkrachten bepalen zelf met de klas wat 

voor ‘feestje’ zij ervan maken. 

Kamp 9/10/11 septem-

ber 

Verzet 

 

Gezien alle ‘onduidelijkheden’ en veiligheid 

willen we deze eenmalig verzetten naar het 

voorjaar 2021. Hiervoor hebben we de optie 

van: 10/11/12 mei 

Stap voor Stap- wat kan wanneer & gevolgen voor activiteiten op de CJ  



Formatie 

Ondanks de Corona periode is dit wel ontzettend belangrijk.  

Juf Carla is inmiddels na een zware operatie begonnen aan haar chemotherapie. Deze periode is voor haar na-

tuurlijk extra zwaar. Zij zou heel graag ‘even’ langs willen komen, maar dit mag en gaat helaas echt niet. 

Daarnaast heeft zij nog echt teveel klachten. Wij onderhouden het contact intensief met haar, maar 

kaartjes/berichten vanuit de leerlingen en ouders zal haar extra goed doen.  

Vanuit de Stichting is ons gevraagd om mee te werken aan de re-integratie van een collega; Mathilde Bakker. 

Zij is inmiddels begonnen bij de Kleuters, alweer zij eerst enkele zoom sessies met Juf Cheyenne heeft bijge-

woond. Sinds deze week is zij ook ‘fysiek’ aanwezig in de groep van Juf Ineke.  

De kleuters vroegen zich terecht af of zij dan de nieuwe ‘Juf Ineke’ zou worden? Nee, dat is niet het geval. Voor 

de groep 1/2 vacature hebben wél  inmiddels een superleuke kandidaat gevonden! In de volgende nieuwsbrief 

hoop ik haar aan jullie te kunnen voorstellen.  

Daarnaast heeft Meester Peter aangegeven volgend schooljaar zijn dienstverband bij ons te beëindigen. Hij zal 

fulltime meester worden op de school waar hij nu ook voor 2 dagen werkt. Juf Miriam zal bij ons blijven en ook 

meester Bas zal volgend schooljaar bij ons blijven. 

Juf Geertje zal komend schooljaar haar pensioen gerechtigde leeftijd bereiken, maar ook zij heeft aangegeven 

komend schooljaar nog te willen blijven. Met al deze mededelingen kunnen we zo goed als zeker zeggen dat we 

de formatie voor komend schooljaar ‘rond’ hebben.  

We hebben uiteraard ook stage verzoeken gekregen: Volgend schooljaar zal Lianne Filippo haar Upva Lio sta-

ge bij ons volbrengen en zal Juf An een tweedejaars Studente pedagogiek gaan begeleidden.  

Welke Juf of Meester er volgend jaar dé leerkracht van uw kind zal worden, laten we nu nog even in  het mid-

den.  

Overblijf 

Wij zijn nog in afwachting wat de richtlijnen zullen zijn voor de komende periode. Met de MR hebben we besloten dat 

dat ouders die voor het volledige schooljaar het overblijf geld al betaald hebben er een Corona Korting gegeven zal 

worden op de overblijf kosten voor volgend schooljaar. Ouders die in termijnen betaald hebben, en het laatste termijn 

nog niet betaald hebben, worden vanzelfsprekend kwijtgescholden voor dit termijn. Er zal n.a.v. de naderende infor-

matie van de PO raad een  uitvoerige brief komen hoe we dit zullen regelen. 

Rapporten 

Door de Corona crisis, zal het eindrapport voor dit schooljaar er ook anders uitzien.  

 

Normaliter krijgt u van ons het kind rapport én het leerkrachten rapport. Voor nu hebben wij ervoor gekozen om al-

leen het leerkrachtenrapport te geven.  

 

Het leerkrachtenrapport kunt u zelf t.z.t. openen en lezen in het ouderportaal van Parnassys.  

 

Dit rapport zal worden opengesteld woensdagmiddag 17 juni.   



Mooi (zonnig) weer & insmeren!  

Kinderen die verbranden op jonge leeftijd, hebben een veel grotere kans om op latere leeftijd huidkanker te ontwikke-

len. 36 Procent van de kinderen is wel eens verbrand tijdens de schooluren. Bij 20 procent gebeurde dit op een norma-

le schooldag, tijdens het spelen op het schoolplein. Deze cijfers zijn behoorlijk alarmerend en maakt dat wij bescher-

ming tegen de zon heel belangrijk vinden. Wij zien dit dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders 

en school.  

Zorgt u er als ouder voor dat uw kind gepast gekleed is voor de weersomstandigheden en ingesmeerd op school komt? 

Voor de kinderen van de groepen 1,2 &3 hebben wij zonnebrandmiddel aanwezig op school; deze leerlingen gaan veel 

langer naar buiten dan de overige groepen.  

De kinderen van de overige groepen stellen wij in de gelegenheid om zich gedurende dag zelf opnieuw in te smeren 

met hun zelf meegebrachte zonnebrandmiddel.  

Mocht het in geval van extreme gevoeligheid voor de zon van belang zijn dat de leerkracht een rol heeft, laat u ons dat 

dan even weten.  

 

Schoolplein 

Alle ontwikkelingen rondom het schoolplein hebben vanwege de Corona crisis stil gelegen.  

Wij zullen in de komende periode in gesprek gaan met de leerlingen wat hun wensen zijn m.b.t. het nieuwe klim 

speeltoestel. 

 

Wij zoeken voor nu wel iemand die het ‘tussenhek’ aan de voorzijde van de school zou willen verwijderen.  

Zou u dit kunnen/willen doen? Dan kunt u dit doorgeven aan Juf Monique.  

 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar hopen we verdere stappen te kunnen zetten.  

 



Vacature Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband 

Met vriendelijke groet,  het team van Cornelis Jetses 


