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Samarialaan 1a     

5625 RA Eindhoven 

 www.bs-cornelisjetses.nl                                                                                                         

 

 

Nummer: 19                        23 januari 2015 

   

Vergadering: dinsdag 27 januari: Teamvergadering v.a. 15.45 uur. 

 

Belangrijke data vrijdag 23 januari: Viering groep 3 en 5a. 

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

 vrijdag 13 februari: Carnaval. Let op!!! School om 12.30 uur uit. 

 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. 

 donderdag 2 april: Paasfeest. 

 vrijdag 3 april: Groep 1 t/m 8 geen school. 

 maandag 6 april: 2e Paasdag, groep 1 t/m 8 geen school. 

 dinsdag 7 april: Schoolfotograaf. 

 vrijdag 10 april: Viering groep 4a en groep 8. 

 donderdag 16 april: Verkeersexamen theorie groep 7. 

 21, 22 en 23 april: CITO eindtoets. 

 vrijdag 24 april: Koningsfeest. Let op!!! School om 14.00 uur. 

 maandag 25 april t/m vrijdag8 mei: Meivakantie. 

 

Mededeling directie: Zie bijlage 

 

Groepen 1 en 2: 

Afgelopen woensdag was het Nationale voorleesontbijt. Ook onze peuters en kleuters deden 

hieraan mee. Alle kinderen kwamen in pyjama op school. 

Er werd voorgelezen uit het prentenboek van het jaar “Boer Boris gaat naar zee”. 

En daarna gingen we met alle kinderen in de speelzaal ontbijten. Het was een gezellige dag. 

 

Groep 3 (juf Esther): 

*Overstap 6 mag bij de juf worden opgehaald. 

*Er zijn al veel kinderen die na de start van het project: ‘Ik ben leeskampioen’ een boek 

hebben gelezen en stempels hebben gespaard op hun spaarkaart. Super fijn om te zien dat het 

zo aanslaat bij de kinderen. Heeft uw kind al een boekje bij de juf gelezen? 

*Op maandag zoekt de juf nog een hulpouder die vanaf 15.00 in de klas kan komen om naar de 

verhalen van de kinderen te luisteren. Op dinsdag komt de moeder van Wesley ons helpen. Op 
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woensdag komt de oma van Boy ons helpen. Op vrijdag komt de moeder Juan ons helpen. Alvast 

heel erg bedankt voor jullie hulp lees moeders! 

*Op school is er momenteel schoolfruit. Dit is als extra bedoeld. Wilt u uw kind zoals 

gewoonlijk fruit en eventueel een pakje drinken mee te geven voor in de kleine pauze? In de 

middag snoepen wij gezamenlijk van het schoolfruit. Alvast bedankt. 

 

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

*Op vrijdag 30 januari hebben de kinderen weer een tafeltoetsje. Ditmaal over de tafels van 

5-6-7 en 8. 

*Voor de kinderen uit groep 5a is het tafeltoetsje op donderdag 29 januari want op vrijdag 

vieren  we de verjaardag van meneer René. 

 

Groep 6 (meneer Paolo): 

Dinsdag 27-1 hebben we een proefwerk geschiedenis over hoofdstuk 3 ‘Stoom uit de ketel!’ 

Veel succes met leren allemaal! 

 

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 

 

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. 


