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Samarialaan 1a     

5625 RA Eindhoven 

 www.bs-cornelisjetses.nl                                                                                                         

 

 

Nummer: 28                                                                                                            10 april 2015     

   

Vergadering: maandag 13 april: M.T. Spil v.a. 10.00 uur. 

 dinsdag 14 april: Teamvergadering v.a. 15.45 uur. 

 woensdag 15 april: Directeurenoverleg. 

 

Belangrijke data: 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. School om 14.00 uur uit. 

 maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei: Meivakantie. 

 woensdag 13 mei: Verkeersexamen praktisch groep 7. 

 donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag, groep 1 t/m 8 geen school. 

 vrijdag 15 mei: Groep 1 t/m 8 geen school. 

 woensdag 20 mei: Internationaal Kinderfeest. 

 maandag 25 mei: 2e Pinksterdag, groep 1 t/m 8 geen school.

 dinsdag 26 mei: Groep 1 t/m 8 geen school. 

 maandag 1 juni: Start project Circus groep 1 t/m 8. 

 vrijdag 5 juni: Voorstelling circus. 

 dinsdag 9 juni t/m vrijdag 12 juni: Schoolkamp groep 8. 

 woensdag 17 juni: Groep 1 t/m 8 geen school. 

 vrijdag 19 juni: Schoolreis groep 1 t/m 7. 

 

Schoolplein 

In de meivakantie zal het schoolplein opnieuw betegeld worden en zullen er bovendien veel 

nieuwe spel, sport en zitgelegenheden op komen. In de nieuwe schoolkrant, De Superkrant, zal 

daar meer informatie over staan. 

Met de kinderen hebben we afgesproken dat we ons schoolplein natuurlijk graag schoon willen 

houden. Dat gaat gelukkig al best goed en de kinderen doen hun pakjes, papiertjes, rietjes en 

dergelijke netjes in de prullenbakken. We hebben ook met de kinderen afgesproken dat 

degene die toch rommel op het schoolplein gooit diezelfde middag het hele schoolplein moet 

opruimen. Graag willen we u als ouders/verzorgers van de kinderen verzoeken er met de 

kinderen op toe te zien dat het schoolplein schoon blijft. 

 

Gevraagd: 

Voor Koningsdag hebben wij nodig; lege blikken (waar bijv. bonen in hebben gezeten) 

Graag inleveren bij juf Anouk (groep 4a). 
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Groep 3 (juf Esther): 

Er worden al steeds meer kinderen lees kampioen! Hoe is het met uw kind en het diploma? Loop 

gerust onze klas eens binnen! 

 

Groep 7 (juf Marieke): 

*Toets Engels 

Op 20 april heeft groep 7 een toets van Engels over hoofdstuk 3. Hiervoor moeten ze het 

blaadje leren, Engels- Nederlands en Nederlands-Engels. Leer vooral goed hoe je de dagen van 

de week in het Engels schrijft! Veel succes 

*Verkeersexamen 

Voor het verkeersexamen op woensdag 13 mei zijn we op zoek naar ouders die ons willen 

helpen. Het examen duurt van 9.00 tot ongeveer 11.30. Als u kunt helpen, meld u dan aan bij 

Juf Marieke. Zonder uw hulp krijgen we het examen niet georganiseerd.  

  

 

Korein Kinderplein Samarialaan 

Telefoonnummer: Als u ons wilt bereiken kan dit via het nummer: 06 – 22 35 16 67 

Nieuwe begin- en eindtijden: 

maandag:       8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 uur 

dinsdag:        8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 uur 

woensdag:   8.30 - 12.00 uur  

donderdag:  8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 uur 

vrijdag:          8.30 - 12.00  en van  13.00  -  15.00 uur 

 


