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Herfst/winter 

 
Beste Ouders, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van herfst/winter. 

Zoals u gemerkt heeft, ontvangt u niet maandelijks de nieuwsbrief meer, daar veel com-

municatie direct plaatsvindt tussen u en de leerkracht via de parro App. Wij streven er-

naar om minimaal 1 keer per kwartaal (of wanneer noodzakelijk) een gemeenschappelijke 

nieuwsbrief  te publiceren.  

Graag wil ik beginnen met de mededeling dat we met zijn allen trots kunnen zijn op hoe 

iedereen met deze situatie omgaat. Mede door uw medewerking zijn wij in staat om ervoor 

te zorgen dat het onderwijsproces volledig doorgaat.   

We kijken terug op een turbulente periode waarbij, ondanks de corona besmettingen, nau-

welijks sprake is geweest van lesuitval. We zijn dan ook blij met de houding van alle ou-

ders die begrip hebben getoond over onze, soms niet zo leuke, beslissingen, zoals het aan-

passen van de lestijden en het afzeggen van de bredeschool activiteiten.  

Het is ons goed gelukt om onze onderwijssituatie zo goed mogelijk door te laten gaan. Zo 

heeft groep 7&8 een bezoek gebracht aan het Volkerenkundig museum in Leiden, groep 6 

is naar het Allard Pierson Museum geweest, groep 4/5 heeft een bezoek gebracht aan de 

boerderij en de groepen 1 t/m 5 hebben een herfstwandeling gemaakt én theater voorstel-

ling gehad. Kortom: alle schoolse activiteiten zijn doorgegaan. Iedere dag wordt er keihard 

gewerkt om onze onderwijsaanbod te verwezenlijken.  

Echter moet het mij wel van het hart dat er ook ouders zijn die geen begrip kunnen op-

brengen voor de situatie en de opgelegde of genomen maatregelen. Dit raakt ons diep.  De 

praktijk is dat (ook) wij dagelijks worden geconfronteerd met corona: ouders die ziek zijn, 

leerlingen die noodgedwongen in quarantaine moeten én zelfs leerlingen en zelf leerkrach-

ten die geraakt zijn door corona.  

Ik wil benadrukken dat de beslissingen die wij moeten nemen in belang zijn voor het wel-

zijn van u en onze kinderen. 

Dit gebeurt door een zeer ambitieus en betrokken team dat elke dag voor u en uw kind-

(eren) klaar staat. Mede dit zorgt ervoor dat wij minimale uitval hebben gehad. Dit is ze-

ker geen vanzelfsprekendheid in deze tijd voor een Amsterdamse basisschool.  

Wij vinden het echter wel ontzettend jammer om u in onze school te moeten missen.  

Juist in deze tijd missen wij de ouderparticipatie.   

Wij hopen dat het vaccin er snel is en alles snel als vanouds kan worden!  

Met trots wil ik u de nieuwe leerlingenraad van 2020-2021 presenteren:  

Groep 4/5: Leah en Thijsje,  

Groep 6: Akke en Nina 

Groep 7/8: Carlijn, Liz, Tiffany en Kianoe (afwezig op foto.)  

De leerlingen houden iedere maand een vergadering. Hier worden idee-

ën besproken die ze op school graag willen veranderen/ en of verbeteren.  

Vanwege de Corona crisis is het lastig geweest om met z’n allen af te 

spreken, want zelfs inde leerlingenraad zitten kinderen die in quaran-

taine gezeten hebben en/of afwezig waren. Inmiddels heeft de leerlin-

genraad gelukkig wél de eerste bijeenkomst gehad (zij het niet voltal-

lig).  

Het doel dat de leerlingenraad zich dit jaar heeft gesteld is: “hoe kunnen 

we meedenken om alles voor ons zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen 

in dit bijzondere schooljaar.”  

Zo heeft de leerlingenraad gesproken over Sint Maarten; Sinterklaas en 

Kerst.  

 

 Leerlingenraad  



Ouderbijdrage 

Ook dit jaar vragen wij van ouders weer een ouderbijdrage voor de activiteiten op school die niet door de overheid wor-

den betaald, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Koningsspelen, het eindejaarsfeest en de kleine extra’s voor in de 

klas.  

 

Voor dit schooljaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 22,50 euro per kind. De kosten voor het school-

reisje zijn hier niet bij inbegrepen  

Vanwege de corona maatregelen zullen deze activiteiten wellicht hoger uitvallen.  

Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken, als u de ouderbijdrage nog niet betaald heeft, deze alsnog over te maken 

naar:  

 

Bankrekeningnummer: NL50INGB0003575607 t.n.v. 

Stichting oudercommissie Cornelis Jetsesschool 

o.v.v. ouderbijdrage 2020-2021 en de naam van uw kind(eren). 

 

Twijfelt u of u betaald heeft, kunt u  ook contact opnemen met Juf Marion.  

 Nieuws van de MR  

Op 19 november is er weer een MR-vergadering. Op de agenda van deze vergadering staat met name de schoolbegro-

ting en een aantal vaste agendapunten.  Mocht u een punt willen indienen dan kunt u deze mailen naar mr@cjetses.nl. 

 Leerlingenraad Actie  

De leerlingenraad is bij elkaar gekomen en wilden iets doen in deze moeilijke tijd. Zij hebben besloten om ook dit jaar het 

gevoel van St Maarten uit te willen dragen. 

Wellicht overbodig, het verhaal van Sint Maarten in het kort: Martinus was de zoon van een rijke koopman en was hij soldaat  

in het Romeinse leger. Hij was op zijn paard aan het lopen toen er plotseling een arme man op hem af kwam. Hij had geen 

schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. De man had erge honger en rilde van de 

kou. Martinus verrichte een goede daad. Hij gaf hem de helft van zijn mantel en gaf hem geld. Hierdoor had de man een man-

tel tegen de kou en wat geld om eten te kopen.  

De leerlingenraad heeft gesproken over het feit dat de veiligheidsregio het advies heeft uitgegeven om geen Sint Maarten te 

lopen. Dit vinden zij  jammer, maar ze begrepen dit volkomen in deze bijzondere tijd. Het is een moeilijke tijd voor iedereen, 

maar juist in deze tijd is het voor veel (andere) mensen mogelijk nog moeilijker, omdat zij bijvoorbeeld ook geen werk hebben 

maar wel een gezin moeten voeden.   

Sinds de start van de coronacrisis zijn er meer dan 1000 nieuwe klanten bij de Voedselbank bijgekomen. Daarmee staat de 

Voedselbank voor de uitdaging om elke week 4300 Amsterdammers, waarvan 1600 kinderen, van een voedselpakket te voor-

zien. De leerlingenraad heeft daarom besloten dat dit het uitgelezen moment is om de Voedselbank te steunen!  

Hoe werkt de actie: 

Vanaf maandag 16 november zullen de leerlingen beginnen met het ophalen van de producten. De leerlingen kunnen pro-

ducten doneren of zelfs een hele doos vullen. Wilt u een lege doos om te vullen, geef dit dan bij de leerkracht van uw zoon of 

dochter aan. Wij zorgen ervoor dat u deze krijgt.  

De Voedselbank heeft de volgende producten hard nodig:    

pasta, rijst, couscous, aardappelpuree 

pastasauzen, soep 

ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas) 

pannenkoekenmix 

vlees en vis in blik 

groente en fruit in blik 

zonnebloem- of olijfolie 

houdbare melk 

 

Vrijdag 4 december zullen de dozen naar de Voedselbank worden gebracht.  Steunt u deze actie ook?  

mailto:mr@cjetses.nl


In november komen de rapporten voor de leerlingen.  Zo ziet de opbouw van de rapporten eruit: 

November:  rapportgesprekken -> Leerlingrapport + groep 1 t/m3 gesprek mét ouders,   

                                groep 4 t/m8 gesprek leerling & ouders 

Februari:  voortgangsgesprekken ->  groep 1/2 kijkregistratie + gesprek ouders 

       groep 3 t/m8 leerkrachtrapport + gesprek ouders 

Juli:   facultatieve rapportengesprekken -> Leerlingrapport + leerkrachtrapport + gesprek leerling & 

ouders 

 

Het leerlingrapport: 

Het werken met het leerlingrapport is onze manier om de ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. Je 

kijkt met de leerlingen naar het werk en gaat in gesprek over de dingen die ze hebben gemaakt. Dit noemen wij 

het leergesprek. Het  leergesprek verdiept de leerervaring en geeft zicht op de betekenis die de leerling geeft 

aan activiteiten en op wat de leerling al kan en nog niet kan. In het leerlingrapport wordt zichtbaar hoe de leer-

ling zich op eigen wijze ontwikkelt en waar aanknopingspunten liggen voor verdere ontwikkeling. Voor het leer-

lingrapport wordt een verzameling aangelegd van eigen werk. Leerlingen spelen daarbij een actieve rol: ze den-

ken na over hun leren, welke doelen ze willen bereiken en bereikt hebben en hoe ze dat kunnen vastpakken. 

 

Het leerkrachtrapport 

Hierin geeft de leerkracht een beeld over het functioneren van uw kind op school. 

In het rapport wordt achtereenvolgens iets vermeld over de algemene indruk die we van uw kind hebben, over 

het werk- en leergedrag in het algemeen en over de vorderingen en resultaten in de afzonderlijke vakken.  

 

Gesprekkencyclus 

Twee keer per jaar; medio november en  juni/juli vinden er rapportgesprekken plaats. Deze gesprekken voeren 

wij samen met de leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen bij dit gesprek aanwezig zijn, daar hun 

leerproces besproken zal worden. Het rapportgesprek aan het einde van het schooljaar is facultatief. 

 

Voor de vakken taal, rekenen,  spelling en begrijpend lezen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit 

systeem is ontwikkeld door CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Gedurende het jaar worden er 

een aantal toetsen afgenomen. Dit gebeurt over het algemeen in januari en juni. De scores die uw zoon of doch-

ter heeft behaald bij deze toetsen, worden in een overzicht weergegeven en met u besproken tijdens het voort-

gangsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats in februari/maart. 

 

Aangezien de toetsen als doorgaande lijn op elkaar aansluiten, krijgen wij goed in beeld hoe de ontwikkeling per 

vakgebied verloopt. Tevens kunnen wij inzien hoe de toetsscores zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. 

De toetsoverzichten zijn terug te vinden via het ouderportaal van Parnassys en u krijgt de trendgrafieken in 

februari en juli op papier mee. U ontvangt elke keer samen met dit rapport een uitnodiging voor een ge-

sprek. Dit biedt u de gelegenheid om met de leerkracht van gedachten te wisselen over het verslag. Het is wen-

selijk dat u voor het gesprek het leerkrachtrapport leest, zodat u zich kunt voorbereiden op gespreksonderwer-

pen.  

Rapport, rapportgesprekken en cyclus 

Wetenschap Woensdag 

Naast de taal en rekenlessen krijgen de kinderen op de Cornelis Jetses ook Wetenschap en Techniek lessen 

(W&T). We doen dit sinds dit jaar in de vorm van de Wetenschap Woensdagen (W&W). Eens in de twee weken 

krijgen alle groepen ruim een uur W&T-les. Dit vindt plaats onder de begeleiding van meester Bert.   

Zo zijn we bij de unit 1/2/3 druk bezig geweest rondom bouwen, denk aan knikkerbanen, torens en bruggen. In 

groep 4/5 zijn we aan de slag gegaan met spiegels, het meten van je hartslag en het schieten en richten als de 

jagers uit de tijd van de jagers en verzamelaars. Groep 6 heeft o.a. onderzoek gedaan naar hoe de Egyptenaren 

nu die zware stenen op die piramides kregen en in groep 7/8 zijn we bezig geweest met het onderzoek doen naar 

rookpluimen, magnetisme en we zijn nu aan het ontdekkend leren met Tangram.  

We gaan bij deze lessen uit van: “denken, doen, verbeteren”. Waar-

bij je van proberen kan leren en je product door kan verbeteren tot 

het optimaal is. Als iets bij de eerst poging niet lukt, waar ligt het 

dan aan en wat kan je doen om het te verbeteren? Lukt het daarna 

wel, of zal je nog een keer moeten verbeteren? Hier wordt, in com-

binatie met de Ontwerpend en Onderzoekend Leren cyclus (OOL), 

vanaf groep 1 t/m groep 8 veel aandacht aan besteed. We merken 

dat de wetenschapswoensdagen erg leven op school en dat de leer-

lingen en leerkrachten er elke keer weer erg naar uitkijken.   



Opbrengst Kinderboekenweek & impuls leesonderwijs 

Decemberfeesten.  

De Kinderboekenweek is dit jaar anders verlopen dan voorgaande jaren; er was geen fysieke boekenmarkt. Deson-

danks was het wel een klein succesje. Wij hebben voor €949.60,- verkocht tijdens de kinderboeken week. Op verzoek 

van onze leerlingen hebben wij als school boeken aangeschaft, waarmee onze bieb collectie weer verruimd is met o.a. 

de allernieuwste ‘’leven van een Loser, ‘ de waanzinnige boomhut’ en vele andere nieuwe titels. Ook hebben we de ge-

hele reeks van de “Worrior Cats’ aangeschaft en een reeks aan ’paarden’ boeken. Ook hebben wij onze boekenkast voor 

kinderen die moeite ervaren met lezen verruimd. Zo blijven wij ons best doen om het lezen te promoten en het lezen 

voor iedereen ‘leuk’ en aantrekkelijk te houden.  

 

In totaal  hebben wij een waardebon van de Bruna gekregen van €332.41  

Van deze waardebon mogen wij nog meer boeken uitzoeken!  

Wij willen iedereen die tijdens de kinderboeken een boek heeft aangeschaft ontzettend bedanken!   

De feestmaanden zijn in aantocht en gelukkig kan het vieren van de decemberfeesten in de klas doorgaan!  

Wel zullen wij ons houden aan de richtlijnen van de GGD rondom de decemberfeesten in de klas. We vie-

ren deze momenten alleen dit jaar wel  nét even iets anders. Alle festiviteiten zullen met de leerlingen uit 

de eigen klas gevierd worden.  

 

Alle geldende afspraken blijven van kracht. Dit houdt in dat de ouders helaas geen toegang hebben tot de 

school. Vanuit de richtlijnen mogen we ook geen vieringen voor ouders op en buiten het schoolplein orga-

niseren. Dit vinden wij, zelf ook erg jammer, maar wij hopen dat u ook  hier begrip voor kunt opbrengen.  

Sinterklaas  

Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen. Hij komt! Hij komt echt! Ook op school zal hij komen!  

Op vrijdag 4 december zal hij onze school bezoeken. De leerlingen hebben die dag continurooster en zullen 

om 14.15 uur vrij zijn, zodat u voldoende tijd heeft om dit daarna in huiselijke sfeer wel of niet te vieren.  

 

Uit betrouwbare bron kan ik al vermelden dat de Inkoop Piet de cadeaus voor onze jongste leerlingen al 

coronaproof heeft weten te kopen.   

Kerst 

Wanneer de Sint is vertrokken, zullen wij ons richten op het kerstfeest.  

Ons kerstdiner zal plaatsvinden donderdag 17 december. De leerlingen hebben dan tot 12.15  uur 

les. 

Het kerstdiner zal dit jaar anders verlopen; Vanzelfsprekend wast iedereen zijn handen voorafgaan-

de aan het gezamenlijke eetmoment.  

 

We mogen geen maaltijden of hapjes door ouders/ kinderen thuis laten bereidden. Daarom zijn wij 

in gesprek met ‘partners’ of zij ons kerstdiner kunnen/willen verzorgen, zodat deze ‘kant en klaar’ 

kunnen worden ingekocht en kunnen worden bezorgd.  

 

Het kerstdiner begint om 17.30 en eindigt om 19.00  

 



Afscheid Juf Mildred  

Onze juf Mildred zal zeer binnenkort haar pensioengerechtigde leeftijd 

bereiken. Juf Mildred is in dienst van de Gemeente Amsterdam al-

waar ze recent haar 25jarig jubileum gevierd heeft. Daarvan werkt zij 

ook al heel wat jaren als ondersteunend medewerker op de Cornelis 

Jetses. Zij heeft al deze jaren enorm veel voor onze school betekend.  

Zij zal dan ook enorm gemist worden! 

 

Vrijdag  11 december zal zij met pensioen gaan en afscheid van ons 

nemen.  

 

Om haar extra in het zonnetje te zetten zullen wij  vrijdag 11 december op feestelijke wijze met alle klassen afscheid ne-

men van juf Mildred. In de komende periode zullen wij stiekem, wanneer zij niet aanwezig is, samen met de kinderen wer-

ken aan een persoonlijk afscheidscadeau. 

  

Afscheidscadeau en financiële bijdrage 

 

Naast deze cadeaus zullen we haar ook nog een ander cadeau aanbieden. 

Hiervoor is een vrijwillige bijdrage ontzettend welkom, deze kunt u inleve-

ren bij de groepsleerkracht. Mocht u naast deze cadeaus een ander persoon-

lijk aandenken willen geven (kaartje o.i.d) kan dit ook naar school gebracht 

worden. Wij zullen er dan voor zorgen dat zij deze 11 december zal ontvan-

gen.  

 

Persoonlijk afscheid ouders 

Vanwege de coronamaatregelen is het organiseren van een persoonlijk af-

scheid lastig. 

Juf Mildred zal dan ook in  haar laatste werkweek zowel in de ochtend als 

in de middag buiten tijdens de inloop aanwezig zijn. Zo bent u ook in de 

gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen.  

 

Wij hopen samen met u en de kinderen in de komende periode te werken 

aan een mooi en waardig afscheid voor Juf Mildred  

Juf Carla 

Bij juf Carla is vlak voor de Kerstvakantie van vorig schooljaar borstkanker geconstateerd. Zij heeft inmiddels een 

lange intensieve periode doorgemaakt met diverse behandelingen. De Corona periode raakt haar enorm hard, er is 

dan ook nog geen zicht wanneer zij haar werkzaamheden op de Jetses zal  hervatten of zou kunnen beginnen met re-

integreren.  Wilt u haar een kaartje sturen o.i.d. , dan kan dit bij één van de groepsleerkrachten of bij Juf Monique 

worden afgegeven, dan zorgen wij ervoor dat dit bij Juf Carla terecht komt.  

Met vriendelijke groet,  het team van Cornelis Jetses 

Meester Bas  

U heeft het al kunnen lezen in de Parro App. Meester Bas is op 4 november trotse vader geworden van zijn eerste 

kindje: Pep Quinchavil Suarez. Wij feliciteren hem en zijn vriendin van harte!  


