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Samarialaan 1a     

5625 RA Eindhoven 

 www.bs-cornelisjetses.nl                                                                                                         

 

 

Nummer: 21  5 februari 2015 

   

Vergadering: dinsdag 10 februari: Teamvergadering, v.a. 15.45 uur. 

 

Belangrijke data: 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. 

 

Carnaval 
Vrijdag 13 februari vieren we weer Carnaval op school!!!! 

Die dag is er school van 8:30-12:30 uur. 

De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. 

Confetti en spuitbussen mogen niet mee naar school. 

 

We zullen aan het eind van de ochtend samen pannenkoeken eten. 

Daarvoor hebben we ouders nodig die de pannenkoeken thuis willen 

bakken. 

Wilt u dat doen? Lever het briefje in bij de leerkracht van uw kind! 

We maken er samen een gezellig feest van!!! ALAAF!!! 
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HERHALING: KONINGSFEEST 24 april INTERNATIONAAL KINDERFEEST 20 mei  

Al jaren vieren we in april het “Internationaal Kinderfeest”. Dit is een geweldige dag waarbij 

ouders samen met een groepje kinderen iets lekkers maken. 

Daarna hebben we een heerlijk, culinair buffet op het schoolplein voor de kinderen van Korein 

en de Cornelis Jetses. 

In overleg met de Medezeggenschapsraad is in het begin van het schooljaar al besloten om op 

24 april het  landelijke “Koningsfeest” te vieren en het “Internationaal Kinderfeest” op 

woensdag 20 mei 2015. 

Noteer deze datums vast in uw agenda. 

 

Oproep ouderraad: 

Aanstaande maandag ochtend gaan de ouders van de ouderraad de school versieren voor 

carnaval.  

Graag zouden ze maandag ochtend om 08.30 uur hierbij hulp hebben. 

Kunt u hierbij helpen? Dan kunt u zich maandag ochtend in de koffiekamer melden bij de 

andere ouders. 

 

Groep 3 (juf Esther): 

*Overstap 6 mag worden opgehaald. 

*Een aantal kinderen mist op donderdag middag gymkleding of gymschoenen. Het is koud in de 

zaal. Heeft uw kind op donderdag middag een tas met gymspullen bij zich? 

*Op de website van onze school staan nieuwe foto’s van ons bezoek aan de Jumbo. Deze kunt u 

thuis samen met uw kind bekijken. Veel kijk plezier! 

*Plastic tassen in onze tassenbak zijn zeer welkom. Heeft u thuis nog plastic tassen? 

 

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

Op dinsdag 10 februari hebben de kinderen uit groep 5b een toets over hoofdstuk 4 van 

aardrijkskunde. Zij moeten hiervoor leren uit het boek blz. 50 t/m 61 en uit het werkboek blz. 

15 t/m 18 

Voor de kinderen uit groep 5a is deze toets op donderdag 12 februari. 

Heel veel succes met leren. 

 

Groep 6 (meneer Paolo): 

Donderdag 12 februari hebben we een proefwerk aardrijkskunde over hoofdstuk 3 ‘Wie maakt 

ons eten?’ 

Vergeet de bijbehorende topografie niet te leren! We hebben namelijk ook een aparte 

topografietoets. 

Veel succes met leren! 

 

Groep 7 (juf Marieke): 

Groep 7 heeft op donderdag 12 februari een toets van geschiedenis over hoofdstuk 3 “een tijd 

vol strijd”. Hiervoor moeten ze het boek en het werkschrift leren. Veel succes! 
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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 

 

 

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 

 

 

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. 
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Ingekomen post: 

 

TWEEDEHANDS KLEDINGMARKT 

   
ZONDAG 8 FEBRUARI 2015 

 
11.00 – 15.00 uur 

 
 Volop nieuwe gevulde rekken met tweedehands kleding en 

schoenen! 
 Prijs is zeer laag! 

 Volop nieuwe keuze!  
 Gratis entree! 
 Gratis koffie/thee! 
 Voor de kinderen hebben we ook iets lekkers! 

 
Voor meer info kunt u altijd bellen met  

 06 290 63 211 

 
Datum:  Zondag 8 februari 2015 

Tijd:   11.00-15.00 uur 

Locatie:  Steunpunt Vlokhoven – 

Hoek Bekerakker/Pachtakker 

 
Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen onder toezicht 
van een volwassene naar binnen. 
 
 


