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Samarialaan 1a     

5625 RA Eindhoven 

 www.bs-cornelisjetses.nl                                                                                                         

 

 

Nummer: 15 12 december 2014 

   

Vergadering: dinsdag 16 december: Teamvergadering, v.a. 15.45 uur 

 dinsdag 16 december: GMR 

 woensdag 17 december: VVE overleg. 

 

Belangrijke data: donderdag 18 december: Kerstdiner 17.00 – 18.00 uur. 

 vrijdag 19 december: School uit om 12.00 uur. 

 maandag 22 dec. t/m vrijdag 2 januari 2015: Kerstvakantie. 

 woensdag 21 januari 2015: Voorleesontbijt groepen 1 en 2. 

 vrijdag 23 januari 2015: Viering groep 3 en 5a. 

 vrijdag 6 februari: Groep 1 t/m 8 geen school. 

 vrijdag 13 februari: Carnaval, school uit om 12.30 uur. 

 maandag 16 t/m vrijdag 27 februari: Voorjaars/carnavalsvakantie. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen weken is er een aantal ouders geweest die vragen hebben gesteld over de 

mogelijkheid om met een continurooster te gaan werken op onze school. Met het 

managementteam en de medezeggenschapsraad (MR) van onze school hebben we daar 

uitgebreid over gesproken. We hebben op een zo objectief mogelijke manier gekeken naar de 

voor- en nadelen van een continurooster. Op basis daarvan hebben we besloten dat we op dit 

moment niet overgaan op het invoeren van een continurooster. Wel zullen we begin volgend 

schooljaar  de behoefte bij ouders aan een continurooster opnieuw peilen door middel van een 

ouderenquête. De MR van de school, die ook u als ouder/verzorger vertegenwoordigt op de 

Cornelis Jetses, zal in alle fases van de behoeftepeiling, de communicatie hierover en 

eventuele vervolgstappen, actief betrokken worden. 

Mocht u meer informatie willen naar aanleiding hiervan, dan kunt u bij de directie van de 

Cornelis Jetses een uitgebreidere informatiebrief krijgen. Uiteraard bent u ook welkom bij 

directie of leden van de MR om hierover verder te praten. 

 

Verder hebben er in de media de laatste weken diverse berichten gestaan over de borging van 

de veiligheid van leerlinggegevens, die gebruikt worden bij het gebruik van digitale 

leermiddelen, zoals digitale lesboeken en apps. Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen 

gaan dat de school van uw kind verantwoord omgaat met privégegevens en dat de privacy van 

uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook de Cornelis Jetses en onze stichting 

SALTO hechten grote waarde aan privacy. We doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te 

beschermen. 
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SALTO heeft voor de ouders/verzorgers van alle scholen van onze stichting een brief 

geschreven om ook u te informeren over welke gegevens het precies gaat, wat er met deze 

gegevens gebeurt en hoe SALTO-scholen de privacy van uw kind bewaken. Deze brief kunt u 

lezen op het mededelingenbord bij het fietsenhok. Indien gewenst kunt u ook een kopie krijgen 

bij de directie. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen Thijssen 

 

Schoolbibliotheek: 

In verband met de kerstviering is de bibliotheek donderdag 18 december gesloten. 

Wil je nog boekjes lenen om in de Kerstvakantie te lezen kan dat op dinsdag 16 december. 

 

Groep 1-2 (juf Tadyy, juf Marja en juf Lisette): 

Wij hebben glazen potjes nodig, het liefst zonder etiket! 

De kinderen mogen iets mee naar school nemen dat begint met de “F” van feest.  

  

Groep 3 (juf Esther): 

*Nog niet alle ouders hebben overstap 4 opgehaald. Deze ligt klaar bij juf Esther om 

opgehaald te worden. 

*Tip: Leen voor in de kerstvakantie een boek uit onze schoolbibliotheek. Zo voorkomt u een 

lees dip. 

*Juf Esther is op zoek naar 4 ouders die kunnen helpen bij de excursie naar de Jumbo op 

woensdag 28 januari. Zou u het leuk vinden om mee te helpen? 

*Na de kerstvakantie starten we met het afnemen van de CITO toetsen in onze klas. Zorgt u 

dat uw kind goed uitgerust en op tijd op school komt? 

 

Groep 5a (meneer René) en groep 5b (meneer Bülent): 

*Volgende week hebben de kinderen een toets de blauwe planeet over hoofdstuk drie. Zij 

moeten hiervoor leren uit het boek blz. 34 t/m 47 en uit het werkboek blz. 11 t/m 14 

Voor  5a (René) is de toets op donderdag 18 december en voor 5b (Bulent)  op maandag 15  

december. 

Veel succes met leren allemaal!!! 

*Op donderdag 18 december hebben de kinderen weer een tafeltoetsje. Ditmaal over de tafels 

van 7-8 en 9. 

 

Korein Kinderplein Samarialaan 
 

Telefoonnummer: 

Als u ons wilt bereiken kan dit via het nummer: 

06 – 22 35 16 67 

 

 Wilt u er aan denken dat: 

- er in de tas van uw kind een schone broek en onderbroek zit.  

- de jassen en tassen van uw kind voorzien zijn van zijn of haar naam. 

-  u telefonisch bereikbaar bent als uw peuter op de speelzaal is. 

- u uw nieuwe telefoonnummer aan ons doorgeeft. 


