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Samarialaan 1a     

5625 RA Eindhoven 

 www.bs-cornelisjetses.nl                                                                                                         

 

 

Nummer: 18 16 januari 2014 

   

Vergadering: dinsdag 20 januari: Ouderraadvergadering v.a. 15.30 uur. 

 dinsdag 20 januari: Teamvergadering v.a. 15.45 uur. 

 woensdag 21 januari: Directeurenoverleg v.a. 12.30 uur. 

 

Belangrijke data woensdag 21 januari: Voorleesontbijt groepen 1 en 2. 

 vrijdag 23 januari: 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. 

 woensdag 11 maart: Studiedag groep 1 t/m 8 vrij. 

 vrijdag 20 maart: Viering groep 1 en 6. 

 vrijdag 27 maart: Rapporten mee naar huis. 

 maandag 30 maart: Oudergesprekken groep 1 t/m 8. 

 dinsdag 31 maart: Oudergesprekken groep 1 t/m 8. 

 

Hoofdluiscontrole 

Aanstaande maandag 19 januari is er weer een hoofdluiscontrole gepland. 

De Ouderraad heeft een aantal ouders bereid gevonden om die ochtend te komen helpen, 

super! 

Mocht uw kind (eren) hoofdluis hebben dan neemt school contact met u op. 

Het blijft altijd belangrijk dat U gedurende het gehele jaar uw kind(eren) zelf ook 

controleert. 

Bij hoofdluis is dagelijks kammen (speciale kam) van de haren erg belangrijk! 

 

 

Groep 1 en 2: 

Op woensdag 21 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2015 met Het Nationaal 

Voorleesontbijt. Al onze kleuters doen daar ook weer aan mee.  

De kinderen mogen in hun pyjama op school komen. 

In elke klas komt een “gast” een nieuw boek voorlezen. 

Daarna gaan we met alle kleuters en peuters in de speelzaal ontbijten! 
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Groep 3 (juf Esther): 

*De doelen van kern 6 zijn het aanleren van de letters g-ui-au-f-ei. Alle dubbelklanken zijn dan 

de afgelopen periode aanbod gekomen (ui-eu-uu-ou-au-ie-ei). Sommige kinderen vinden deze 

lastig omdat ze veel op elkaar lijken. Hoe gaat dat bij uw kind? 

*Er zijn al een aantal kinderen die uit de cadeautjes bak van de juf een cadeau hebben 

gekozen vanwege het inleveren van Overstap 1 t/m 5. De juf is trots op al deze ouders en 

kinderen! Voor Overstap 6 tot en met 10 komt een nieuwe spaarkaart. Doet u ook weer mee? 

*Woensdag 14 januari is de opening van het project de leeskampioen geweest in onze klas. De 

kinderen zijn erg enthousiast om leeskilometers te gaan maken! Het is de bedoeling dat de 

kinderen in de periode van nu tot aan eind mei, minimaal 20 leesboekjes lezen om uiteindelijk 

deel te kunnen nemen aan het grote leeskampioenenfeest. Dankzij onze school bibliotheek is 

daar volop de gelegenheid voor! Ook voor alle ouders veel lees en boeken plezier! 

*Vrijdag 23 januari moet groep 3 optreden tijdens de viering. De kinderen zijn al druk bezig 

met de voorbereidingen. U komt toch ook kijken? 

*Woensdag 28 januari gaan we met onze klas naar de Jumbo. Als het u leuk lijkt om ook mee te 

gaan als begeleider, geef het dan nog even door aan de juf. 

 

Groep 5a (men. René) en Groep 5b (men. Bülent) 

*Volgende week hebben de kinderen een toets de natuur en techniek over hoofdstuk drie. Zij 

moeten hiervoor leren uit het boek blz. 28 t/m 39 en uit het werkboek blz. 37 t/m 55. 

Voor  5a (René) is de toets op donderdag  22 januari en voor 5b (Bulent)  op dinsdag 20 

januari. Veel succes met leren allemaal!!! 

*Op vrijdag 23 januari hebben de kinderen weer een tafeltoetsje. Ditmaal over de tafels van 

4-5-6 en 7. 

 

Groep 7 (juf Marieke): 

*Op maandag 26 januari heeft groep 7 een toets van Engels over hoofdstuk 2. Hiervoor 

moeten ze het blaadje leren dat ze maandag meekrijgen. De woorden en zinnen moeten zowel 

Nederlands-Engels als Engels-Nederlands gekend worden en ook goed kunnen worden 

geschreven. Veel succes! 

*Op woensdag 21 januari gaan we met groep 7 een bezoek brengen aan de Jumbo. Dit gebeurt 

onder schooltijd. De ouders die zich hebben opgegeven om mee te gaan krijgen van de 

leerkracht nog een brief. 

 

 

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR GROEP 8 

Christiaan Huygens College:  zat. 17 januari  10.00-13.00 uur 

Pleincollege Nuenen :   zat. 17 januari  10.00-13.00 uur 

Lorentz Casimir Lyceum :  zat. 17 januari  10.00- 15.00 uur 

De Rooi Pannen :   zo. 18 januari  11.00-16.00 uur 

Helicon :  zat. 24 januari  10.30- 14.30 uur 

Lyceum Bisschop Bekkers :  zo. 25 januari  10.30-13.30 uur 

Novalis College :  zo. 25 januari  11.00-14.30 uur 

Antoon Schellens College:  woe. 28 januari   14.00-16.00 uur 

Sintlucas :  vrij. 30 januari  14.00- 21.00 uur 

                   zat. 31 januari 10.00-15.00 uur 

Stedelijk College Eindhoven :  vrij. 30 januari  18.30-21.00 uur 

                                               zat. 31 januari  11.00-14.00 uur 

Eckartcollege :  zat. 31 januari  10.00-14.00 uur 
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Korein Kinderplein Samarialaan 
 

Telefoonnummer: 

Als u ons wilt bereiken kan dit via het nummer: 

06 – 22 35 16 67 

 

Koffie/thee inloop:Het lijkt ons gezellig om op iedere eerste dag van de maand met een 

koffie/thee inloop te beginnen. Op deze manier kunnen we onder het genot van een kopje 

koffie of thee onze ervaringen en belevingen met elkaar kunnen uitwisselen. 

 

 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. 

 


