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Nieuwsbrief sept/okt 

 
Beste Ouders,   

De kop is eraf! We zijn nu bezig met de vier-

de schoolweek. Daarin is er veel gebeurd! De leerlingen van groep 6,7&8 zijn samen op 

kamp geweest. De informatieavonden hebben plaatsgevonden en als klap op de vuurpijl 

zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 vrijdag 10 september op schoolreisje geweest. We 

zijn dit schooljaar dan ook heel goed gestart!   

Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie gehoord dat er heel veel versoepelingen 

op korte termijn zullen worden doorgevoerd. Zo hebben we ook gehoord: “bij een positief 

geteste leerling hoeft niet meer de hele klas in quarantaine". Hoe dit nou precies zit, weet 

ik op dit moment nog niet. Na zo'n persconferentie gaat de VO en PO raad dit beleid verta-

len naar het protocol voor basisonderwijs, welke er op dit moment nog niet is.   

Wat wij wel heel goed begrepen hebben is dat na 1,5 jaar de 1,5 meter samenleving per 25 

september losgelaten gaat worden., dit hoeft dan niet meer, maar is nog wel verstan-

dig.  De afgelopen weken hebben wij als personeel van de Jetses vaak gesproken over ‘hoe’ 

we de 1,5 meter samenleving op school weer moeten gaan loslaten. Hiervoor zijn we ook 

benieuwd naar de mening van onze leerlingen en die van u, als ouders.   

Dit moment is hét moment om nieuw beleid te maken. Om in Zonova termen te spreken: 

om samen af te spreken: Zo doen we het!   

Wij willen middels een korte enquête u bevragen over de inloop, het halen en brengen en 

de oudercontacten. Deze volgt eind van deze week nog. De uitkomsten zullen we bespre-

ken en na afstemming zullen wij u informeren over het ‘nieuwe’ haal- en brengbeleid.   

Verkeersveiligheid 

Het klinkt misschien betuttelend maar ik wil u echt 

met klem vragen om tijdens het halen en brengen van 

uw kinderen, onze leerlingen, rekening te houden met 

de verkeerssituatie.  

De afgelopen weken ontving ik verontrustende berich-

ten over de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Er zijn veel ouders die hun auto di-

rect parkeren over de brug. Op het fietspad, in de bocht, op de stoep.   

Dit is ECHT niet de bedoeling.  

Hiermee brengt u de kinderen die zelfstandig lopend en/of fietsend naar school komen in 

gevaar. Ik wil u echt verzoeken om te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplek-

ken. Ook de weg bij de Jaargetijden direct voor de school is een bron van ergernis van 

velen. Deze weg is vaak te krap voor twee auto's om naast elkaar te passeren.  

Onlangs is er ook een auto van een ouder hierbij beschadigd geraakt. (Wanneer u overi-

gens getuige hiervan bent geweest, zou u mij dit dan willen laten weten?)  Zo willen 

we toch niet met elkaar omgaan? Zoals in mijn eerste nieuwsbrief, het voorbeeld wat wij 

als volwassenen geven, nemen onze kinderen over.  

Daarnaast heb ik geluiden vernomen dat ouders onbehoorlijk op elkaar reageren wan-

neer iemand hierover begint. Ik betreur dit echt. Ik hoop werkelijk dat we allen rekening 

met elkaar kunnen en willen houden. Op de achtergrond heb ik veel overleg met de ge-

meente, de politie en handhaving. In het verleden is er ook zeker ‘gehandhaafd'.  

Ik kan u alleen vriendelijk vragen om hier rekening mee te houden.     



Persoonlijke mededeling van Juf Carla   

Verjaardagen 

Nieuwe stagiaires 

Binnenkort  zal ons team versterkt worden door 2 stagiaires:  

1) Emma van Loo, 3e jaars UPVA stagiaire, zij zal haar stage dit jaar gaan lopen bij de groep 4-5 van Juf San-

dra/Ellen  

2) Ruurtje Hoekstra, 2e jaar Deeltijd stagiaire zal haar stage gaan lopen bij groep 1-2 bij  Cheyenne.  

In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen mét foto!   

Formatie 

Beste Ouders, 

Inmiddels ben ik alweer een paar keer op school geweest en heb ik weer 

lekker wat dingen gedaan. Het voelde weer zo vertrouwd.  

Maar toch heb ik na lang en veel overwegingen besloten dat ik met ver-

vroegd pensioen ga en wel per 1 oktober aanstaande. 

Op mijn eigen verzoek zal dat ‘met stille trom’ gebeuren. 

 

Ik ga de Cornelis Jetsesschool enorm missen. 

Heb het hier zo naar mijn zin gehad.  

Top collega’s, leuke kinderen en fijne ouders.  

De betrokkenheid van ouders heeft me vanaf het begin getroffen.  

Ik hoop dat dat heel lang vastgehouden kan en gaat worden.  

Want dat is de grote kracht van de Cornelis Jetses. 

Iedereen bedankt en tot ziens! 

Groetjes, 

Carla 

Middels de NPO middelen en de subsidie extra hulp in de klas, kunnen wij u mededelen dat wij per 13 september 

en per 1 oktober een aantal wijzigingen kunnen doorvoeren:   

 

Juf Sjoukje zal per 13 september iedere dag aanwezig zijn van ma, di, do en vrij van 08.00-13.00 en woensdag van 

8.00-12.30. Zij zal de Unit 3,4,5 extra ondersteunen waardoor klassenverkleining mogelijk is.   

 

Juf Geertje zal per 13 september een extra dag (op woensdag) komen werken.  

Zij zal zich dan vooral gaan richten op de RT van leerlingen van de bovenbouw.  

 

Anne Blom zal per 1 oktober ook een dag extra komen werken.  

Naast het feit dat zij onze IB’er is, is zij ook orthopedagoog en dyslexiespecialist.  

Zij heeft dan ook meer tijd om deze expertise te benutten.   

 

Juf Marion zal vanaf 1 oktober Carla volledig vervangen.  

Zij zal 4 dagen aanwezig zijn:  ma, di, do en vrij van 08.00-14.00  

Graag houden wij rekening met uw wensen t.a.v. het plaatsen van beeldmateriaal en vra-

gen wij uw toestemming om beeldmateriaal te delen. Vanaf dit schooljaar kunt u zelf uw 

voorkeuren aangeven in Parro. Dat gaat als volgt: - U gaat naar het groepenscherm - Tik op 

Privacy-voorkeuren. - Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het pot-

loodje achter het kind. - De voorkeuren die u heeft ingesteld worden automatisch overgeno-

men in ons administratiesysteem Parnassys.   

 

U kunt t/m 21 september uw privacy voorkeuren aangeven of aanpassen.  

 

Voor de nieuwe leerlingen zijn er nog geen privacy voorkeuren bekend in Parro. Deze leer-

lingen krijgen van de leerkracht een formulier mee.  

Mocht u er niet uitkomen, of mocht het u niet lukken. Dan kunt u contact opnemen met 

Marion Kapetein.  
 

Privacy voorkeuren 



Gesprekken cyclus 

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende gesprekken plaats om de leerontwikkeling van uw kind te 

bespreken.  In onderstaand overzicht kunt u duidelijk zien wat onze gesprekken cyclus is.  

Wij starten dit schooljaar vanaf maandag 20 september graag met een startgesprek om alle ouders een warm 

welkom te heten. Dit gesprek hebben we dit schooljaar nieuw toegevoegd aan onze gesprekkencylus.  

Het doel van het gesprek is om kennis te maken, afspraken te maken met elkaar en om de verwachtingen naar 

elkaar uit te spreken. Hierbij krijgen jullie als ouder de gelegenheid om te vertellen over jouw kind, hoe het nu 

gaat en om vragen te stellen aan de leerkracht, indien er nog onduidelijkheden zijn n.a.v. de informatieavond.  

In onderstaand tabel staat duidelijk hoe onze gesprekken cyclus eruit ziet.    

De leerkrachten zullen u via de Parro app uitnodigen voor deze gesprekken.   

Als team van de Cornelis Jetses vinden wij het van groot belang dat u op de uitnodigingen van de ge-

sprekken ingaat.    



Onderzoeksproject: ‘moeilijk’ gedrag van jonge kinderen op 

school, bouwen aan een positieve relatie met elk kind.    

De Cornelis Jetses  is gevraagd om mee te doen aan het wetenschappelijk onderzoeksproject: ‘moeilijk’ gedrag van 

jonge kinderen op school, bouwen aan een positieve relatie met elk kind.  

Daar wij zelf ook een ontdekkende en onderzoekende houding hebben, hebben wij vanzelfsprekend onze medewer-

king toegezegd.  

Dit onderzoek bouwt voort op internationaal onderzoek naar Playing-2-gether (in class), een methodiek voor inter-

ventie en preventie waarin de leerkracht meespeelt met kleuters (groep 1-2) in vrij spel met inzet van sensitieve 

interactiestrategieën. Na relatief korte tijd (6-8 weken) rapporteren leerkrachten verbetering van de relatie en ver-

mindering van uitdagend of teruggetrokken gedrag.  

Het huidige onderzoeksproject, waar wij aan gaan meedoen, richt zich op doorontwikkeling van deze methodiek 

naar de context van groep 3 en 4 en op implementatie van de methodiek door het ontwerpen van professionalise-

ringsactiviteiten die onderbouwteams zelfstandig kunnen inzetten. Aanvullend hierop worden bevindingen uit het 

onderzoek ‘Proeftuintjes Apeldoorn’ ingezet, gericht op het versterken van positieve interacties op groepsniveau, 

omdat dat bijdraagt aan het welbevinden van individuele kinderen. Doel is dat leerkrachten een omgeving creëren 

waarin alle kinderen zich deel voelen van de groep en tot leren komen. 

Naast focus op uitbreiding van Playing-2-gether naar een bredere context, richt het onderzoek zich ook op geza-

menlijke professionalisering.  Om te bewerkstellingen dat meer jonge kinderen en leerkrachten kunnen profiteren 

van de aanpak om positieve leerkracht-leerlingrelaties te bevorderen, is collectieve professionalisering in onder-

bouwteams behulpzaam. Binnen dit onderzoek zullen hiervoor professionele leergemeenschappen (PLG’s) opgezet 

worden, waarin leerkrachten leren met en van elkaar leren. 

De ouders van de leerlingen van groep 1/m 5 zullen een uitgebreide brief ontvangen over dit onderzoek en ontvan-

gen daarbij ook een toestemmingsformulier.    

Kinderboekenweek 6 oktober t/m 13 oktober  

De kinderboekenweek van 6 oktober t/m13 oktober staat in het teken van: Worden wat je wil!  

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in reke-

nen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan 

worden waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kin-

deren spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd 

door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. 

Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te den-

ken of te fantaseren.  

Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en al-

vast dromen over later! Wij zullen tijdens de kinderboekenweek veel aan-

dacht besteden aan boekpromotie omdat wij lezen ontzettend belangrijk 

vinden. Tijdens de kinderboekenweek organiseren wij jaarlijks samen met 

de Bruna de kinderboekenmarkt. Vorig jaar is de kinderboekenmarkt an-

ders verlopen en heeft u samen met uw kind online de boeken vooraf beke-

ken en bij ons besteld. Op dit moment zijn we nog in overleg over hoe we dat dit jaar zullen organiseren. Óók hier-

over ontvangt u nog nader bericht.  

Maar Save the date: Woensdag 6 oktober start kinderboekenweek!!!    


