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17 juli 2020
Enkele data


25 juni afscheidsavond
groep 8



26 juni afscheidslunch
en uitzwaaien groep 8



1 juli doorschuif uurtje



2 juli; laatste schooldag;
continurooster tot 14.00
begin zomervakantie



17 augustus: eerste
schooldag schooljaar
2020-2021

De laatste weken...
We zijn bezig met de laatste weken van dit schooljaar. In deze weken gebeurd veel. Vandaar dat we dit graag even op een rijtje zetten.
Ook geven we in deze nieuwsbrief alvast belangrijke informatie over komend schooljaar.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is dinsdag 16 juni geweest. Zij zal ervoor zorgen dat u nog voor het
einde van het schooljaar het bestelformulier krijgt van de foto’s . De foto’s kunt u in de
vakantie thuis laten bezorgen tegen met verzendkosten voor eigen rekening, of na de
vakantie op school ophalen. Dan betaald u geen bezorg kosten.

Rapporten & Rapportgesprekken.
Vanmiddag na 16.00 zullen de rapporten online staan. Deze kunt u bekijken via het ouderportaal van ParnasSys. De Rapportgesprekken zijn facultatief. U kunt hiervoor een
(zoom) afspraak maken met de leerkracht van u zoon/dochter via Parro.
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Afscheidslunch groep 8
Deze zal plaatsvinden vrijdag 26 juni om 12.00. Rond 13.00 zullen alle leerlingen van de
Jetses afscheid nemen van groep 8.

Doorschuifuurtje
Woensdag 1 juli vanaf 13.00 zal het jaarlijkse doorschuifuurtje plaatsvinden. Alle leerlingen ‘schuiven’ dan door naar hun nieuwe klas met hun desbetreffende nieuwe leerkracht en nieuwe klasgenoten.

Laatste schooldag
Iedere groep zal op de laatste schooldag 2 juli het schooljaar op een fijne manier afsluiten. Wie wat gaat doen? Dat blijft nog even geheim! De leerkrachten zullen u informeren
over de activiteiten via de Parro app.

Ouderwerkgroepen
Dit jaar hebben we helaas geen eindfeest. Normaliter worden er op het eindfeest de ouderwerkgroepen gepresenteerd en worden de intekenlijsten opgehangen. Mogelijk zal komend
schooljaar wederom een bijzonder jaar worden m.b.t. corona maatregelen. Het ‘nieuwe normaal’ moet nog uitgevonden worden, zo we weten nu nog niet of alle vieringen en activitei-

Nieuwe website
Mogelijk heeft u het al gezien; we hebben een nieuwe website! Dat betekent ook dat we per volgens schooljaar
niet meer de schoolapp hebben maar volledig gebruik zullen maken van de Parro app.
U mag de oude schoolapp dan ook na dit schooljaar verwijderen van u telefoon.
Wij zullen de Parro app blijven gebruiken als communicatie middel tussen ouders en leerkrachten.
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Belangrijke data volgend schooljaar
Begin volgend schooljaar krijgt u van ons de nieuw schoolkalender en de schoolgids (digitaal).
Alle belangrijke data zal online te vinden zijn op onze kalender welke te vinden is op onze website.
Voor nu kunt u alvast de onderstaande data noteren:

























Woensdag 16 september: studiedag
Vrijdag 9 oktober continurooster tot 14.00 uur
Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober: herfstvakantie
Woensdag 11 november: studiedag
Vrijdag 18 december: continurooster tot 14.00 uur
Maandag 21 december t/m 1 januari kerstvakantie
Vrijdag 12 februari continurooster tot 14.00 uur
Maandag 15 februari t/m 19 februari studiedag
Maandag 22 februari t/m 26 februari voorjaarsvakantie
Woensdag 19 maart studiedag
Vrijdag 2 april continurooster tot 14.00
Maandag 5 april: 2e paasdag (iedereen vrij)
Maandag 26 april t/m 30 april studiedagen
Maandag 3 mei t/m 7 mei: meivakantie
Maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 mei: kamp groep 7&8
Donderdag 13: Hemelvaartsdag
Vrijdag 14: studiedag
Maandag 24 mei: 2e pinksterdag
Woensdag 16 t/m 18 juni: studiedagen
Donderdag 1 juli: musical groep 7&8
Vrijdag 2 juli: uitzwaaien groep 8
Woensdag 7 juli: doorschuifuurtje
Donderdag 8 juli laatste schooldag: continurooster tot 14.00 uur
9 juli t/m 23 augustus zomervakantie

Voorstellen nieuwe collega’s komend schooljaar
We zullen afscheid nemen van meester Peter en Juf Ineke over enkele weken. Komend schooljaar zal het Jetses
Team versterkt worden door aantal nieuwe (bekende) gezichten. De nieuwe collega's stellen zich hierbij alvast
graag aan u voor:

Sophie Cirpka
Beste ouders,
Mijn naam is Sophie, 25 jaar en al vier jaar wonend in het prachtige Amsterdam. In het nieuwe schooljaar zal ik als kleuterleerkracht op de Cornelis Jetses werken. Als net afgestudeerde student aan de Universitaire
Pabo van Amsterdam heb ik enorm veel zin om eindelijk mijn eigen klas
te hebben! Ik heb de afgelopen vier jaar veel verschillende stadsdelen van
Amsterdam gezien met allerlei typen scholen en leerlingen. De kleuterleeftijd is toch echt mijn favoriet, met de nieuwsgierigheid en spontaniteit
die kinderen op deze leeftijd typeert. Ik houd zelf enorm van muziek en
neem dan ook regelmatig mijn ukelele mee om te zingen met de leerlingen. Buiten schooltijd kan je me blij maken met het lekkere indische
eten van mijn moeder, wandelen op de Veluwe en een goed boek om te
lezen. Ik kijk ernaar uit om jullie en de leerlingen te ontmoeten!
Groetjes, Sophie
Om de overdacht tussen Juf Ineke en Sophie goed te laten verlopen, zal Sophie nu alvast enkele dagen op de
Jetses aanwezig kunnen zijn.

Rachelle Beukeboom
Hallo allemaal,
Graag wil ik mijzelf even aan jullie voorstellen. Ik ben Rachelle Beukeboom en ben vijfentwintig jaar oud. Ik speel iedere week volleybal, vind
het leuk om weg te gaan met familie en vrienden en houd van reizen.
Sommige van jullie zullen mij misschien nog wel kennen, want ik heb een
aantal jaren geleden stage gelopen op de Cornelis Jetses. Ik heb het toen
heel erg naar mijn zin gehad en hoefde dan ook niet lang na te denken
over de vraag of ik hier wil komen werken! Inmiddels ben ik afgestudeerd
pedagoog en zal ik komend jaar beginnen met de zij-instroom opleiding
tot leerkracht. Ik zal samen met Juf Ellen verantwoordelijk worden voor
groep 3.Ik kijk er erg naar uit om te starten en jullie allemaal persoonlijk
te ontmoeten! We gaan er samen een leerzaam jaar van maken!
Ik heb er zin in!
Rachelle

Lianne Filippo
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Lianne Filippo. Ik ben (nu nog) 20 jaar en studeer aan
de Universitaire Pabo van Amsterdam. Ik kom uit Leiden, maar ik
heb sinds 2 jaar mijn plekje gevonden in Weesp. Aankomend schooljaar mag ik mijn eindstage (LiO) in groep 4/5 van Basisschool Cornelis
Jetses doen. Dit betekent dat ik op maandag en dinsdag voor de groep
zal staan. De rest van de week zal ik bezig zijn met andere afstudeer
activiteiten, zoals het schrijven van mijn scriptie. Ik kijk ernaar uit
om alle kinderen en u te ontmoeten en heb dan ook erg veel zin in het
nieuwe schooljaar!
Groetjes, Lianne

