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Samarialaan 1a     

5625 RA Eindhoven 

 www.bs-cornelisjetses.nl                                                                                                         

 

 

Nummer: 20 30 januari 2015 

   

Vergadering: dinsdag 3 februari: Teamvergadering, v.a. 15.45 uur. 

 woensdag 4 februari: Directeurenoverleg. 

  

Belangrijke data: woensdag 4 februari: Ouderactiviteit peuters en kleuters. 

 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 vrijdag 8 mei: Meivakantie. 

 

Team: 

Hallo allemaal, 

Ik ben Laurie van Noort en ben sinds donderdag 29 januari werkzaam hier op school. 

Vanaf nu zal ik elke donderdag in groep 7 voor de klas staan en na carnaval ook op de 

woensdagen. 

Ruim 1,5 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan Hogeschool de Kempel in Helmond. 

Na mijn studie ben ik gaan vervangen op heel veel verschillende scholen hier in de regio. 

En ben ik aan het begin van dit schooljaar gestart met de opleiding tot gymleerkracht voor het 

basisonderwijs. 

Ik ben 23 jaar en woon in Heeze. Ik houd erg van dansen, scouting en spelletjes spelen. 

Ik heb er heel veel zin in om hier op school te werken. 

 

Groetjes, 

Laurie van Noort 
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Gevonden: 

Bij juffrouw Marijke staan nog wat borden en schalen die zijn achtergebleven na de 

kerstviering. 

 

Groepen 1 en 2: 

Komende week beginnen de kleuters met een nieuw thema. Het gaat over kleding. Ook is er 

weer een ouderbijeenkomst op 4 februari. 

 

Groep 3 (juf Esther): 

*Overstap 6 mag worden opgehaald bij de juf! De kinderen sparen op de nieuwe kaart (kern 6 

tot en met 10)  kaart weer opnieuw voor een volle rij om te mogen grabbelen uit de cadeautjes 

bak.  

*De boekjes van Overstap mogen ook gebruikt worden om bij de juf te brengen en te vertellen 

voor de leeskampioen. Ook boeken van thuis mogen hiervoor worden meegebracht. Er komen al 

steeds meer foto’s op de poster van onze leeskampioenen uit groep 3! Als uw kind 5 boekjes 

aan de juf heeft vertelt mag uw kind een foto meenemen. Deze krijgt u aan het einde van het 

project weer mee terug naar huis. Een aantal kinderen heeft nog geen leesboekjes bij de juf 

of een van de hulpouders vertelt sinds de start van het project. Lukt het u, om uw kind te 

stimuleren om leeskilometers te maken? Leeskilometers zijn belangrijk voor het automatiseren 

van de letters en het kunnen begrijpen van een tekst. Als uw kind blijft hakken en plakken 

dringt de kern van een verhaal niet door. Wij hopen dan ook op uw steun als ouder. Middels 

onze schoolbibliotheek, waar de kinderen elke dinsdag en donderdag de mogelijkheid krijgen 

om boekjes te lezen, en de mogelijkheid om Overstap op te halen, moet dat vast gaan lukken! 

*De doelen van kern 7 zijn: Hoofdletters leren lezen, woorden met sch- en –ng leren lezen en 

woorden met 4 en 5 letters leren lezen. Veel succes allemaal! 

 

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

*Op maandag 2 februari hebben de kinderen uit groep 5a (men. René) een toets hoofdstuk 3 

van geschiedenis. De kinderen moeten hiervoor leren uit het boek blz. 34 t/m 47 en uit het 

werkboek blz. 18 t/m 25. 

Voor de kinderen uit groep 5b (men. Bülent) is de toets op woensdag 4 februari. 

*Op donderdag 5 februari  hebben de kinderen weer een tafeltoetsje. Ditmaal over de tafel 

van 6-7-8 en 9. 

Wilt u dit ook thuis goed blijven oefenen. Het blijkt dat er toch steeds kinderen zijn die voor 

deze toetsjes onvoldoendes halen, terwijl het iedere keer herhaling is. 

 

 

Korein Kinderplein Samarialaan 
 

Carnavalsvakantie: van maandag 16 t/m vrijdag 20 februari is de peuterspeelzaal gesloten.  

 

Telefoonnummer: 

Als u ons wilt bereiken kan dit via het nummer: 

06 – 22 35 16 67 
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Let op! Vanaf 19 feb. hebben we nieuwe begin- en eindtijden: 

maandag:       8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 

dinsdag:        8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00  

woensdag:   8.30 - 12.00   

donderdag:  8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 

vrijdag:          8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


