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Enkele  data 

 23 april koningsspelen 

 26 t/m30 april studieda-

gen (iedereen vrij) 
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 25 mei schoolfotograaf 
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 17 juni studiedag 

 18 juni studiedag  

 21 juni start rapportge-

sprekken.  

 

lente 

 
Beste Ouders, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van lente 

De heropening van de scholen is gepaard gegaan met  heel veel strakke regels, maar ge-

lukkig hebben we sinds de heropening van de scholen niet echt veel hinder gehad van alle 

corona perikelen.  

Wij proberen op school alles zo normaal en goed mogelijk voor de leerlingen door te laten 

gaan. Zo hebben we met z’n allen enorm genoten van het lenteontbijt en de dag van de 

leerkracht.  

Via de Parro App wordt u natuurlijk regelmatig op de hoogte gesteld over het wel en wee 

van de klas. Ik hoop ook echt dat iedereen de foto’s in mijn album regelmatig bekijkt. 

Heeft u dit nog niet gedaan? Dan kan ik u dat echt aanraden.  

Ondanks dat wij zo normaal mogelijk proberen door te draaien, is de werkelijkheid dat we 

in een nare, rare periode zitten. Zo ook voor onze leerlingen; ineens mogen de klassen niet 

meer met elkaar samen spelen en is de BSO nog steeds niet geopend voor kinderen waar-

van de ouders niet werkzaam zijn in cruciale beroepen. Wij hebben het motto hier: vieren 

wat wel kan! En kijken hoe het wel mogelijk is. Dat houdt wel in dat een hoop zaken nog 

onzeker zijn.  

Per school activiteit zullen we dit moeten bekijken, hiervan zijn we afhankelijk van datge-

ne wat de overheid ons adviseert/ voorschrijft. Op dit moment hebben wij daarom het 

kamp van groep 7/8 verplaatst naar Juni. Wij hopen dat dit dan wel door kan gaan. Ook 

zijn we bezig met voorbereidingen voor de Musical. Op dit moment hebben wij nog geen zicht of 

het schoolreisje kan doorgaan en of het eindfeest. Hiervan zult u t.z.t. op de hoogte gehouden 

worden.  

In deze  nieuwsbrief  kunt u lezen welke activiteiten er zijn geweest, wat er gebeurd is en 

welke activiteiten er zullen komen. Zo leest u o.a. hoe we Koningsspelen zullen vormgeven 

en naar welke scholen onze leerlingen van groep 8 zullen uitstromen.   

We vieren dat we alle ouders afgelopen periode hebben gesproken tijdens de rapportge-

sprekken. We zijn trots op de resultaten die onze leerlingen behaald hebben. Alle kinderen 

hebben weer een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ook ondanks of dankzij de lockdown.  

De komende periode zal organisatorisch in het teken staan voor volgend schooljaar. Hoe-

veel klassen kunnen we formeren, welke leerkrachten zullen in welke klas staan?  

Daarnaast zijn we ook druk bezig met een onderzoek rondom onze lestijden voor volgende 

schooljaar en komende jaren. Hierover zal u komende periode worden geïnformeerd. We 

zullen weer een ouder enquête maken en uitzetten om u te bevragen  rondom uw voorkeur 

ten aanzien van de schooltijden.  

Kortom: In het laatste stukje schooljaar staat nog flink veel op het programma!  

Voor nu hopen we dat iedereen over 2 weken toch kan genieten van de meivakantie. 

Blijf veilig en gezond! 

 

Met vriendelijke groet, 

Monique van Vuure 

 

  

 

 



 Subsidie extra handen in de klas  

Er is een nieuwe subsidie ter beschikking gekomen voor kosten van ex-

tra personele inzet die nodig is voor de continuïteit van het onderwijs 

tijdens Covid-19. Dit is een korte tijdelijke extra subsidie. Met ingang 

van 1 april kunnen wij dan ook juf Sjoukje Biere verwelkomen als ver-

sterking van Team Jetses.  

Sjoukje is onlangs afgestudeerd als Onderwijsassistent en zal donder-

dagochtend en vrijdagochtend aanwezig zijn.  

Zij zal daar waar nodig is extra bijspringen in de klas en/of kinderen 

begeleiden met extra onderwijsbehoeften.  

 Lente ontbijt & dag van de leerkracht 

Het lenteontbijt was dit jaar anders dan ‘normaal’. Dit keer was 

het ontbijtje voor jezelf in plaats van een ander!  

Maar wat hebben we genoten! Zowel de leerlingen als de leer-

krachten! We hebben er echt een  klein feestje van gemaakt!  

Namens alle leerkrachten nog hartelijke bedankt voor alle leuke 

en lieve cadeautjes die we hebben mogen ontvangen voor de dag 

van de leerkracht! 

 Wetenschap Woensdag  

Iedere woensdag is het Wetenschap Woensdag op de Jetses. Meester Bert komt ons  

begeleidden bij het geven van science lessen. De groepen zijn nu o.a. bezig met het 

ontdekken van de stroomkring, zandbak science en in de bovenbouw maken zij een 

Electro spel  Kortom het is te divers om te benoemen.  

De genoten science lessen komen altijd van pas: zo bewezen Senne Joey en Mika uit 

groep 8. Zij hebben de piramides van het schoolplein in elkaar gebouwd. (Zónder 

handleiding) Quote: “we zijn nu bezig met rekenen, samenwerking, techniek, hand-

vaardigheid en leren hier heel van!”.  



Hoe gaat dat nou in z’n werking?  Wanneer er een positieve leerling  bekend is, zullen vaak de ouders als eerste con-

tact met school. Er volgt vanuit de GGD een bron en contact onderzoek, maar vaak zijn ouders sneller met ons te in-

formeren dan de GGD.  Wij doen onze best om zogenaamde cohorten binnen de klas te maken. Cohorten zijn kleine 

groepjes kinderen die alleen met elkaar in contact komen.) Helaas is dat en prachtig idee op papier. De werkelijkheid 

is dat alle leerlingen in de klas met elkaar in contact komen gedurende dag. Zo is ook echt onze onderwijsvorm.  

Met de nieuwe openingsregels zien we de gehele klas dan ook als cohort. Wanneer er onverhoopt een leerling of leer-

kracht in een klas positief getest wordt op Covid, zal de gehele klas dan ook in 10 dagen in quarantaine moeten.  

Na 5 dagen kan uw kind dan getest worden. (wél via de GGD en niet via een zelftest of commerciële spoedtest). 

Is de testuitslag negatief? Dan mag uw kind weer naar buiten en naar school. Uw kind kan ook direct getest 

worden om het virus snel op te sporen. Maar als die test negatief is dan moet uw kind nog wel in quarantaine 

blijven en na 5 dagen opnieuw testen.  

Als school lopen we altijd achter de feiten aan, wanneer er iemand getest wordt, is de uitslag vaak niet direct bekend, 

in de praktijk zal dat betekenen dat wanneer wij als school helaas moeten berichten dat een klas in quarantaine 

moet, deze kinderen al onbewust een paar quarantaine dagen erop hebben zitten en dus eventueel snel al getest kun-

nen worden (dag 5). Hier zitten voor en nadelen aan. Het grote voordeel: de kinderen hoeven niet zo lang meer in 

quarantaine. Het grote nadeel; ondertussen had er wel al een besmetting plaats kunnen. Daarom blijft het belangrijk 

om alert te zijn op (milde) klachten.    

Wanneer een klas in quarantaine moet, zetten wij alles op alles om de dag na berichtgeving online les te geven. Dit is 

alleen mogelijk als de bewuste leerkracht van die groep hiertoe in staat is; zij moeten namelijk net als de leerkrach-

ten vaak in quarantaine, laten testen en kunnen ook ziek en besmet raken. 

In geval van een positieve leerling en leerkracht zal alleen de bewuste klas geïnformeerd worden. Niet de gehele 

school. Alle communicatie zal verlopen in acht neming van de regels omtrent de wet rondom  Privacy. Wij kunnen en 

mogen dan ook geen mededelingen geven over het ziektebeeld van leerlingen en of leerkrachten. Nou is de mens van 

nature nieuwsgierig van aard, maar ik hoop wel dat men dat wilt respecteren.  

 

Voorstellen nieuwe stagiaire 

Mijn naam is Merle Cramer, ik ben 23 jaar en sinds 9 februari loop ik sta-

ge in groep 1/2 b bij Juf Cheyenne.  

Ik zit in het eerste jaar van de Pabo aan de Hogeschool van Amsterdam en 

woon zelf in Duivendrecht. Ik ben enthousiast en leergierig en ben zeer 

benieuwd naar het soort onderwijs dat in de onderbouw gegeven wordt. 

Met een achtergrond in de animatie branche ben ik bekend met jonge kin-

deren en hun enthousiasme en belevingswereld. Ik kijk er naar uit om de 

kinderen te begeleidden in hun ontwikkeling.  

Merle zal iedere dinsdag aanwezig zijn in de groep 1/2 bij juf Cheyenne 

 Geslaagd 

Ik heb mijn masterdiploma Onderwijswetenschappen gehaald! Op 19 februari ben ik via zoom toegesproken tijdens 

de digitale diploma-uitreiking. Vanaf de zolder op school konden mijn docenten meekijken hoe ik het diploma on-

dertekende. Het was een beetje een gekke afsluiting, maar helemaal passend in deze tijd! 

Om ook mijn onderwijskundige kennis in te kunnen zetten, ben ik op zoek gegaan naar een leuke baan voor de drie 

dagen waarop ik niet voor de klas sta. Sinds 1 maart ben ik begonnen als onderwijskundige bij het Mediacollege 

Amsterdam, om docenten te helpen online lessen te geven.  

Positieve besmetting wat nu? 



 Leerlingen van groep 8  

Onze leerlingen van groep 8 hebben inmiddels allemaal te horen gekregen of zijn toegelaten op de vervolgschool van hun 

keuze.  Met trots kunnen wij dan ook vertellen dat bijna iedereen is toegelaten op hun eerste schoolkeuze (op 2 leerlingen 

na, deze zijn op hun 2e schoolkeuze toegelaten.) 

Onze leerlingen van groep 8 zullen  naar de volgende scholen uitstromen:    

Lumion 

Metis Montessori 

Vechtstede 

IVKO 

Montessori Lycyem Oostpoort,  

Caland lyceum,  

Ir. Lely Leyceum,  

Geert GrooteCollege,  

IJburg College 

Casparus College 

 

De leerlingen van groep 8 volgen via  een speciaal programma van de Talent Academie een lessenreeks ter voorbereiding op 

het VO. Op deze wijze zorgen wij er extra goed voor dat zij goed voorbereid zijn op deze belangrijke stap voor hun verdere 

toekomst.  

 Dinsdag 20 april zal het Centrale Eindtoets worden afgenomen. We vertrouwen erop dat iedereen deze goed maakt!  

 Koningsspelen 2021 

Vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op de agenda.  

 

De Koningsspelen worden dit jaar georganiseerd binnen de bestaande COVID-19 

richtlijnen, maatregelen en geldende adviezen.  

 

Een gezamenlijk Koningsontbijt in de klas zit er dit jaar helaas niet in.  

Dat hebben we helaas – vanwege de huidige omstandigheden – moeten verzetten naar 

volgend jaar.  

 

Maar dat betekent niet dat u er thuis alsnog een ontbijtfeestje van kunt maken!  

Daarom roepen wij iedereen op om thuis met elkaar gezellig en vooral gezond te ontbijten.  

Hierdoor heb je voldoende energie om lekker te kunnen sporten en bewegen.  

 

De activiteiten die we dit jaar organiseren rondom Koningsspelen zullen zijn zonder inzet van volwassenen 

en/of externen. Immers onnodige contacten moeten vermeden worden. De klassen zullen niet gemixt worden. 

Wij zullen gebruik maken van de huidige gymtijden en de MatchZo. Het zou leuk zijn als de kinderen in het 

oranje verkleed naar school komen.  

Hiertoe zal er op deze dag géén afwijkend continurooster worden gedraaid.  

De lestijden zullen zijn zoals deze nu zijn: van 8.45-14.15 

 Schoolfotograaf 

Dinsdag 25 mei zal de schoolfotograaf onze school bezoeken.  

Vanwege alle maatregelen is het ook dit jaar helaas niet mogelijk om foto’s te maken met broertjes en/of zus-

jes, die nog niet of niet op school zitten. De foto’s zullen wederom corona proof en buiten genomen worden.  

  



De lente is begonnen; daarmee zijn in de laatste fase van het afronding van 

het schoolplein aangekomen. Tijdens het buitenspelen zijn de leerlingen 

dagelijks fanatiek bezig om het plein zo mooi mogelijk te houden. De plan-

ten worden regelmatig voorzien van een emmertje water en d.m.v. de blad-

blazer wordt het plein dagelijks schoongehouden. Het is fijn om te zien dat 

de leerlingen zo goed met het plein om gaan.  

  

Recent is het schoolplein verrijkt met een wormenhotel. Deze is ook in ge-

bruik. Dat wil zeggen: er wonen heel veel wormen in. Wij hebben met alle 

kinderen al een les gehad over wat wormen nou graag eten. Ook thuis kunt 

u meehelpen om het onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken; ze zijn 

namelijk heel kieskeurig wat zij wel/niet eten.  

 

Op de gevels van beide scholen hangen inmiddels ook diverse nestkasten. 

Zover we weten zijn deze nog niet bewoond. Ook hierover hebben de kinderen inmiddels lessen gehad. Er 

zijn namelijk vogels die het heel gezellig vinden om met soortgenoten te broedden; kolonie broeders (zoals 

de zwaluw en de mussen), maar er zijn ook volgens die lekker met rust gelaten willen worden (zoals de 

koolmees). Wij hopen natuurlijk dat we deze nestkasten ook bewoond zullen worden.  

 

Wat moet er nog gedaan worden:  

De groente/ fruit tuin zal nog worden vormgegeven. Het plein zal nog worden 

uitgebreid met enkele speel/educatie elementen. Zo zal er nog een science weer-

station komen, zal er een uitbereiding op het waterelement komen en zal de 

speeljungle worden verbonden met de omgezaagde eik.  

 

Deze eik zorgde ieder schooljaar voor enorme overlast, vanwege de eikenproces-

sie rups die daarin zit, vandaar dat er een kapvergunning  is aangevraagd. De 

boomstammen van de eik hebben we grotendeels volledig verwerkt in het nieuwe 

schoolplein. De restant van de boomstammen hebben wij geschonken aan een 

kunstenares  Esther  van Eijk-Kooijman. Zij maakt  sculpturen van hout.  

 

Als dank heeft zij een prachtige ‘Meester uil’ gemaakt. De bedoeling is dat hij op 

het schoolplein komt te staan. Echter, wij merken dat toch dat er ook sprake is 

van vandalisme op het plein.  

Daarom komt hij uiteindelijk binnen te staan.   

De uil moet echter nog volledig uitharden; als hij nu binnen komt te staan zal hij gaan scheuren.  

Het streven is dat hij begin volgend schooljaar te bewonderen is in onze school!  

 

Wij merken dat het schoolplein ook na schooltijden goed bezocht wordt. Dat is alleen maar heel fijn om te 

zien! Toch willen wij u erop attent maken dat na schooltijd de BSO gebruik maakt van het plein en dat er 

dan dezelfde regels gelden als tijdens schooltijd. De BSO houdt geen toezicht op kinderen die geen gebruik 

maken van de BSO. Spelen na schooltijd is op eigen verantwoording.   

Schoolplein 


