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Beste ouders, 

Wat sluiten we dit bijzondere kalenderjaar op een bijzonder wijze af. Wij hadden totaal 

niet gerekend op deze lockdown. Alles is dan ook in een enorme stroomversnelling ge-

gaan. Overschakelen naar online onderwijs en halsoverkop hebben wij het kerstdiner ver-

plaatst. We zijn dan ook trots op het feit dat het kerstdiner toch heeft kunnen plaatsvin-

den, met dank aan de firma de Rezk en de Vries! Iedereen heeft enorm genoten van dit 

samen zijn. De kinderen zagen er prachtig uit in mooie jurken, overhemden, kerstmutsen 

en kerstruien.  

Namens het team wil ik iedereen bedanken  voor alle mooie cadeaus’en lieve woorden die 

we hebben mogen ontvangen tijdens de laatste lesdagen van dit kalenderjaar. 

De afgelopen dagen hebben wij alles op alles gezet om na de kerstvakantie weer volledig 

over te gaan op online lessen. U heeft waarschijnlijk al van de leerkracht van uw 

zoon/dochter informatie gekregen over hoe dit eruit zal komen te zien. Het is van  belang 

om vooraf te controleren of alle wachtwoorden werken. Wij willen in deze laatste nieuws-

brief van dit jaar ook nog even terugblikken op de Voedselbank actie, het afscheid van juf 

Mildred en  we willen een nieuwe juf aan u voorstellen: Juf José. 

We wensen jullie allemaal een voorspoedig, gelukkig en corona vrij 2021! 

We zien iedereen graag volgend jaar!  

Team Cornelis Jetses 



Met vriendelijke groet,  het team van Cornelis Jetses 

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is José van Giesen en ik kom juf Monique op maan-

dag en dinsdag ondersteunen met allerlei administratieve werkzaamheden. Dit zal ik samen met 

Juf Marion doen, welke op donderdag en vrijdag aanwezig is. Ik ben maandag 7 december begon-

nen, daarmee heb ik ook al kunnen meegenieten van o.a. het kerstdiner.  

Ik heb al op verschillende scholen bij stichting Zonova de helpende hand geboden. Met mijn man, 

zoon van 23 jaar en dochter van 20 jaar woon ik in Amsterdam Zuidoost. Samen met mijn dochter 

speel ik in het dames softbalteam in Diemen. Mijn dochter is catcher en ik ben pitcher van het 

team. Ook ben ik regelmatig in het zwembad te vinden.  

 Afscheid Juf Mildred 

11 december was het zover, op een feestelijke wijze hebben we afscheid genomen van Juf Mildred. Juf 

Mildred heeft 15 jaar en 8 maanden op de Cornelis Jetses gewerkt. Ondanks alle corona maatregelen 

hebben we er samen met alle leerlingen een prachtig feest van gemaakt.  

Mildred was zeer feestelijk en op traditionele wijze gekleed. Ze had een druk programma, welke begon  

met een bezoek aan de groepen 1/2 waar zij een feesthoedje samen met alle kinderen gemaakt heeft. 

Daarna mocht Mildred afscheid nemen van groep 7/8. Deze groep had een speciale editie gemaakt van Jetses 

got talent, met diverse optredens van de leerlingen en een fantastische Kahoot quiz!  

Na dit mooie afscheid was het tijd om afscheid te nemen van groep 3; hier zijn prachtige 

Surinaamse kinderliedjes gezongen.  

Daarna was het tijd om afscheid te nemen van groep 4/5. Dit afscheid stond in het teken 

van ‘smullen en smikkelen’. Alle leerlingen en de juffen hebben heerlijke cakejes versierd. 

 

Als laatst stond het afscheid van groep 6 op het programma. Hier hebben de kinderen Juf Mildred geleerd hoe 

je van origami een kraanvogel vouwt. Al deze prachtige kraanvogels zijn vervolgens tot 1 lange slinger ge-

maakt.  

Iedere klas heeft zo op gepaste wijze afscheid genomen van Juf Mildred. Iedere klas heeft ook een klassenge-

schenk gemaakt geheel in het teken van Juf Mildreds grote passie: koken! We hebben haar, met dank aan u, 

enorm kunnen verwennen met prachtige cadeaus. Als grote finale klapper hebben alle leerkrachten, overblijf 

juffen en alle leerlingen op het schoolplein, terwijl Juf Mildred op het dak genoot van het uitzicht, het speciale  

Jerusalema dansje voor haar gedanst. Juf Mildred heeft enorm genoten! Daarmee wij ook!  

 

Juf José  

Voedselbank actie 

De Voedselbank actie  is een groot succes geweest!  Alle spullen zijn naar de Voedselbank 

in Amsterdam Zuidoost gebracht. Zij zijn maar liefst 2x gekomen om alle spullen op te 

halen. Zij hebben mij uitdrukkelijk verzocht om u voor uw ruimhartigheid te bedanken!  


