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Beste Ouders, 

We zijn bezig met de laatste schoolweken. In deze weken gebeurd altijd erg veel. 

Vandaar dat we in deze nieuwsbrief deze activiteiten graag voor u op een rijtje zetten.  

Ook geven we in deze nieuwsbrief alvast belangrijke informatie over komend school-

jaar.  

Daarnaast blikken we vol  trots terug op activiteiten er zijn geweest. 

We wensen u veel leesplezier  
  

Met vriendelijke groet, 

Monique van Vuure 

 Cito uitslag Leerlingen van groep 8  

In de vorige nieuwsbrief  hebben we 

laten weten dat 20 april de Centrale 

Eindtoets afgenomen zou worden van 

onze groep  8 leerlingen.  Inmiddels 

hebben we de uitslag binnen:  

  

Groepsindeling komend schooljaar 

Ondanks dat het leerkrachtentekort onverminderd hoog is in Amsterdam, is onze formatie 

voor volgend schooljaar rond!  

We zullen volgend schooljaar verder gaan met 6 groepen.  

Daarin zullen we ons Unit onderwijs verder uitbreidden. 

 Zoals u van ons gewend bent, zullen we daar waar we kunnen middels extra  

 Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Maandag 

Groep 12a Sophie Sophie Sophie Sophie Sophie 

Groep 12 b Cheyenne Cheyenne Cheyenne Cheyenne Cheyenne 

Groep 3/4 Rachelle Rachelle Ellen/Rachelle Ellen Rachelle 

Groep 4/5 Sandra Sandra Sandra Sandra Ellen 

Groep 6/7 Masha Masha Masha Masha Geertje 

Groep 7/8 Miriam Bas Bas Bas Miriam 

Juf Ada zal blijven voor de extra RT lessen  en ook Juf Sjoukje zal blijven ter ondersteu-

ning als onderwijsassistent.   

De gymlessen van meester Patrick zullen verplaatsen naar de donderdag en vrijdag. 



Beste ouders,  

Zoals sommige van jullie wellicht weten, werk ik op dit moment op twee scholen. Dit heeft 

voordelen, maar ook nadelen. Hoewel ik op beide scholen met veel plezier werk, ben ik de 

laatste tijd gaan nadenken wat ik daarmee wil en ben ik mij gaan oriënteren op nieuwe 

uitdagingen. Middels deze weg wil ik jullie laten weten dat ik een nieuwe baan heb gevon-

den bij ROC Midden Nederland. Hier kan ik per 1 augustus aan de slag als expert leren 

en gedrag en mag ik studenten en docenten ondersteunen bij allerlei problemen waar zij 

tegenaan lopen. 

 

Enerzijds heb ik hier natuurlijk heel veel zin in, maar tegelijk ga ik de Cornelis Jetses 

missen! Uiteraard ga ik mijn best doen alles zo goed mogelijk achter te laten, maar met 

Anne Blom als mijn opvolgster, heb ik er alle vertrouwen in dat de zorg op de Cornelis Jet-

ses in goed handen ligt  

 Persoonlijke mededeling An 

Voorstellen Anne Blom; nieuwe IB’er 

Mijn naam is Anne Blom, ik ben 31 jaar oud en ik 

kom vanaf het nieuwe schooljaar met veel en-

thousiasme op de Cornelis Jetses werken als in-

tern begeleider. Hiervoor heb ik in verschillende 

functies met kinderen gewerkt, onder andere als 

dyslexiebehandelaar en -onderzoeker.. 

Samen met mijn man en ons dochtertje van bijna 

1 jaar woon ik met veel plezier in Amsterdam. In 

mijn vrije tijd ga ik graag op stap met mijn gezin, 

vrienden en familie. Ik heb erg veel zin om aan de 

slag te gaan en kijk ernaar uit om iedereen te le-

ren kennen. Tot snel!  

Voorstellen nieuwe collega’s komend schooljaar 

We nemen helaas aan het einde van het schooljaar afscheid van al onze stagiaires: Merle 

van groep 1/2b 

Anna, de stagiaire van An; en Juf Lianne van groep 4&5.  

Juf Lianne zal dit schooljaar nog afstuderen en volgend schooljaar als kersverse afgestu-

deerde juf 4 dagen gaan werken in Weesp. 

 

Corona heeft ook gevolgen voor vele opleidingen. Op dit moment hebben wij nog geen zicht 

op nieuwe stagiaires voor komend schooljaar.  Dit betreuren wij enorm. We houden de hoop 

om toch nog volgend schooljaar stagiaires te mogen verwelkomen.  

Daarnaast zullen we afscheid nemen van een aantal geliefde collega's; An en José. 

Juf José gaat volgend schooljaar fulltime werken op onze collega school: de van Houte-

school.  



Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf is dinsdag 25 juni geweest. Alle ouders hebben het bestelformulier ontvangen. Zij zal 

ervoor zorgen dat u nog voor het einde van het schooljaar de foto’s ontvangt. Inmiddels heeft u ook een 

briefje gehad om de foto’s via de digitale manier te bestellen. Deze foto’’s zullen dan thuis worden be-

zorgd.  

Rapporten & Rapportgesprekken. 

Vrijdag 18 juni na 16.00 zullen de leerkrachtrapporten online staan. Deze kunt u bekijken via het ouderportaal 

van ParnasSys.   

Maandag 21 juni zullen de leerlingen het fysieke rapport meekrijgen.  

Vanaf  maandag 21 juni kunt u bij de leerkracht van uw zoon/dochter het facultatieve rapportgesprek inplannen. 

U kunt hiervoor een (zoom) afspraak maken met de leerkracht van u zoon/dochter via Parro.  

Afscheidsmusical groep 8 

De leerlingen van groep 7&8 zijn super hard aan het repeteren voor de afscheidsmusical van groep 8. Op dit mo-

ment is het nog niet duidelijk of  het mogelijk is om deze fysiek te laten zien aan de ouders, óf dat deze weer live 

gestreamd zal worden. We zijn hierin afhankelijk van de opgelegde corona maatregelen van de overheid. Eén 

ding weten we zeker: we zullen ervoor zorgen dat de leerlingen een onvergetelijke avond beleven.  

Kamp groep 7&8 

Ieder jaar gaan de leerlingen van de hoogste groepen op Kamp. Wij doen dit normaliter aan het begin van het 

schooljaar, daar dan de groepsvorming tot stand komt. Vanwege alle corona maatregelen hebben we dit school-

jaar bewust later in het schooljaar gepland. Helaas bleek die data toch niet mogelijk. 

Gelukkig zijn er nu een aantal versoepelingen doorgevoerd, waardoor het wél mogelijk is, onder bepaalde voor-

waarden om met groep 7&8 op kamp te gaan. Zo zullen we onder andere op de fiets gaan. We zijn blij om dit nog 

samen met onze leerlingen te mogen beleven.  

Schoolreisje 

Vrijdag 25 juni stond op onze kalender het schoolreisje gepland. Ondanks dat er steeds meer versoepelin-

gen zijn en attractieparken open zijn; kan deze helaas nog niet doorgaan. Dit heeft te maken dat onze 

jongere leerlingen veel meer begeleiding nodig hebben, wat niet mogelijk is vanwege de cohortering (vaste 

groepjes) van leerling en docent/begeleider nog steeds van kracht is van de overheid.  

 Wij proberen toch om zoveel mogelijk ‘uitstapjes’ met de klas te organiseren, zonder extra ouderbegelei-

ding. Zodat de leerlingen wel  deze belevenissen opdoen. (Denk aan huttenbouwen, wandeling door het 

Gaasperpark of rondom de school) en online lessen van musea en concertgebouw. 

Eindfeest 

Woensdag 23 juni stond op onze kalender het eindfeest gepland. Ook dit kan helaas vanwege alle huidige 

maatregelen nog niet doorgaan.  



Uitzwaaien groep 8 

Vorig schooljaar is een nieuwe traditie geboren; de leerlingen van groep 8 zullen vrijdag 2 juli door alle leerlingen 

worden uitgezwaaid rond 13.00 uur.  Zij hebben dan echt het allerlaatste schoolmoment en zijn dan klaar voor 

hun nieuwe avontuur: De middelbare school!  

Doorschuifuurtje 

Woensdag 7 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 9 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.  

Belangrijke data volgend schooljaar  

Begin volgend schooljaar krijgt u van ons de nieuw schoolkalender en de schoolgids (digitaal).   

Alle belangrijke data zullen online te vinden zijn op onze kalender welke te vinden is op onze 

website.    

Voor nu kunt u alvast de onderstaande data noteren:  

 

 Maandag 23 augustus eerste schooldag 

 Woensdag 25 t/m 27 augustus kamp groep 6&7 en 7&8 

 Week 35 informatie avonden  

 Vrijdag 15 oktober studiedag 

 Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie 

 Vrijdag 24 december studiedag 

 Maandag 27 december t/m 7 januari kerstvakantie 

 Donderdag 17  en vrijdag 18 februari: studiedag 

 Maandag 21 februari t/m 25 februari voorjaarsvakantie 

 Maandag 18 april 2e paasdag (iedereen vrij) 

 Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie 

 Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag (iedereen vrij) 

 Vrijdag 27 mei: studiedag 

 Maandag 6 juni: 2e pinksterdag (iedereen vrij) 

 Vrijdag 17 juni: studiedag 

 Donderdag 14 juli laatste schooldag:  

 15 juli t/m 26 augustus zomervakantie  

Kamp schooljaar 2021-2022  

Volgend schooljaar zullen de klassen 6, 7 en 8 op kamp gaan. Dit omdat we een combinatieklas 6/7 en 7/8 

hebben.  De betreffende ouders ontvangen spoedig een brief waarin de informatie staat betrekkende de 

bestemming en de kosten. 



Natuurwandeling groep  3 en 4/5 

Groep 4 & 5 heeft afgelopen week  een natuurwandeling gemaakt ,met juf Agnes, bij de 

Gaasperplas. Onderweg hebben we bijvoorbeeld een spookboom gezien, deze was hele-

maal opgegeten door de rupsen. We hebben vlierbessen geplukt om daar later thee van te maken. We 

hebben wilgentakjes geproefd, deze schijnen goed te werken tegen hoofdpijn en andere pijntjes. We 

hebben waterdiertjes gevangen met schepnetjes. Een spel gedaan over de kringloop van de kikker en 

tot slot nog even gespeeld in het water. Kortom de dag was veel te snel voorbij, we hebben genoten.    

Wetenschap woensdag 

In groep 4/5 hebben wij de afgelopen periode gewerkt aan het thema middeleeuwen. Wij hebben geschreven 

met een ganzenveer, een riddertoernooi gehouden met een zelfgemaakte lans en tot slot zelf zoethout afgewo-

gen en er thee van gemaakt. De foto’s staan op myalbum 

Wetenschap woensdag in groep 7/8. We hebben dit schooljaar met techniek gekeken naar de thema’s van DaVinci en daar 

hebben we de techniekopdrachten aan gekoppeld.. Bij het thema van de Maori’s zijn de kinderen aan de gang geweest 

met het nabootsen van een vulkaan met rook en ze hebben een magnetisch kompas gemaakt. Bij het thema Aziaten zijn 

ze met de volgende techniekopdrachten bezig geweest: een tangram maken, spiegelen met meerdere spiegels en blokjes ( 

een soort van caleidoscoop maken ) en een tempel maken in een groepje met Kapla ( kleine houten plankjes met een vast 

formaat per plankje ). Bij het thema De Nieuwste tijd zijn de kinderen druk met elektriciteit bezig geweest. Ze hebben 

een elektrospel gemaakt. De draden moesten op een karton met daarin gemaakte gaten aan de achterkant volgens een 

patroon m.b.v. splitpennen met elkaar verbonden worden. Met een batterij + lampje konden ze controleren of het werkte 

(vraag en antwoord met elkaar combineren). 

21 april  heeft groep 3  groep ook een natuurwandeling gemaakt. Deze stond in 

het teken van  het nieuwe leven ontdekken; welke vogels kennen wij allemaal? 

Hoe leven deze verschillende vogels. En de transformatie van kikkerdril tot 

kikker.  De kinderen hebben veel geleerd. Zoveel moois.. Zo dichtbij!  

De afgelopen periode zijn we in groep 1/2 druk bezig geweest met een heel belangrijk deel van onderzoek doen, namelijk 

waarnemen. We hebben geleerd dat je zintuigen hebt waarmee je kan waarnemen en welke dat zijn. We hebben de afgelo-

pen weken steeds 1 of 2 zintuigen centraal gezet en zijn daar verschillende proefjes mee gaan doen, steeds erbij stil 

staand welke zintuigen we gebruiken. Denk aan: eten proeven zonder te kijken, ruiken wat er in de flesjes zit, geluiden 

lokaliseren en herkennen, geblinddoekt voelen weke vorm je vast hebt of welk kind er voor je staat en kijken door ge-

kleurde brillen. De kinderen doen met veel enthousiasme mee en elke keer als we iets nieuws ervaren in de klas gebrui-

ken we al onze zintuigen bij het waarnemen. Zo gingen we graan malen tot meel en hebben we verschillende dingen ge-

bakken, het rook heerlijk, zag er mooi bruin uit, het voelde van binnen zacht en had een harde korst, als je het brak hoor-

de je het kraken en het smaakte als het lekkerste brood ooit gemaakt. Superknap hoe goed de leerlingen dit oppakten en 

toepasten in de andere lessen. Dit is iets wat ze later nog veel zullen gebruiken! 

Als de kinderen van groep 3 woensdags op school komen is de eerste vraag die zij stellen: ‘komt meester Bert vandaag 

bij ons?’ Elke keer als meester Bert bij ons komt is het weer een hele actieve en leerzame les. We sluiten de activiteiten 

van de wetenschap woensdag aan bij het thema van DaVinci. We hebben huizen gemaakt. Eerst gingen de kinderen 

een bouwplaat stansen en daarna werd het huis gebouwd door de kinderen. Daarnaast hebben de kinderen kennis ge-

maakt met elektriciteit door middel van het maken van een stroomkring. En om het thema planten af te sluiten heb-

ben we zelf patat gemaakt. Ook dit was weer een hele leerzame en gezellige les!    



Huttenbouwen bij Speeltuinvereniging Disneyland 

In het kader van Ontdekkend en Onderzoekend Leren  (OOL) hebben 

onze leerlingen van de groepen 1 t/m 6 afgelopen week (7 juni t/m vrij-

dag 11 juni)   hutten gebouwd in de speeltuin van speeltuinvereniging 

Disneyland.  

Deze activiteit is ons aangeboden door Palènpa.  

Zonder te zagen en te timmeren maar met je handen als enige gereed-

schap hebben de kinderen  prachtige hutten gebouwd.   

 

De leerlingen hebben volop moeten samenwerken; een plan vooraf be-

dacht en deze weer gaandeweg bijgesteld. Met  palen en panelen ze met 

bouten en moeren aan elkaar moesten verbinden hebben ze prachtige 

creaties gemaakt. Uiteindelijk konden ze van hun werk genieten!  

Alle leerlingen hebben weer volop geleerd en gespeeld.   

 

Wij hebben deze activiteit gekoppeld aan de week van buitenspelen. 

 

BUITENSPELEN = 
LEREN, BEWEGEN, ONTDEK-
KEN, GEZOND EN GENIETEN 

 
Buiten spelen, sporten en bewegen is goed voor de ontwikkeling van 

kinderen. Sterker nog: het is cruciaal voor hun fysieke, mentale en soci-

ale ontwikkeling.   

 

Kinderen spelen steeds minder buiten en bewegen ook minder, zo blijkt 

uit allerlei onderzoek.  

Het bouwen van hutten is zogenaamd ‘Risicovol spel’ en heeft zoals het  

bovendien extra positieve effecten. Het draagt bij aan het zelfvertrou-

wen en de trots van kinderen (“Kijk eens wat ik heb gedaan!”). Ook 

helpt het ze om risico’s beter in te schatten. Dat is iets waar ze in het 

dagelijks leven veel aan kunnen hebben.  

 


