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Nummer: 38                                                                                                      10 juli 2015  

   

Belangrijke data: dinsdag 14 juli: Musical groep 8 

 vrijdag 17 juli : geen school/suikerfeest. 

 ma. 20 juli t/m vrij. 28 augustus: Zomervakantie. 

 maandag 31 augustus: Eerste schooldag. 

 

Afsluiting schooljaar 2014 – 2015 

Volgende week alweer de laatste week. Na een jaar van hard werken zijn we allen weer aan een 

welverdiende zomervakantie toe. 

Wat is er weer veel gebeurd: 

* Ook dit jaar was er weer een geweldige samenwerking met zoveel ouders. Ouders van de OR, 

de MR, de bieb ouders, de ouders in de luizenwerkgroep, de ouders die hielpen bij allerlei 

activiteiten, en met name ook Monique Leijssen, die ons elke dag hielp bij conciërgetaken. 

Allemaal hartelijk bedankt! Zonder jullie hulp hadden we heel veel dingen niet zo goed kunnen 

doen! 

* Eén van die activiteiten, waarbij veel ouders hielpen, was het circus. Ondanks de hitte die 

dag, was het een hele leuke belevenis voor kinderen, waarbij ze ook kwaliteiten en talenten 

konden laten zien, die ze doorgaans weinig of niet kunnen tonen tijdens de normale 

schooldagen. Een dag die we niet snel zullen vergeten. 

*Het internationaal kinderfeest was weer een culinair feest, waar kinderen samen met ouders 

de heerlijkste hapjes maakten.  

* We vierden dit jaar ook het Koningsfeest en dat was met alle spelactiviteiten hartstikke 

leuk! 

* Het schoolplein van de Cornelis Jetsesschool werd dit jaar flink aangepakt en is mooier en 

uitdagender geworden om op te spelen en kletsen. 

*De tussen schoolse opvang werd ook dit jaar weer door een geweldig team gedraaid. Super! 

Dank je wel dames. 

*We hadden ook weer een fijne samenwerking met Korein, waardoor onder andere de peuters 

goed doorstromen naar groep 1 van de Cornelis Jetses. 

* De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben ook dit jaar weer heel goed hun best gedaan en heel 

veel geleerd. Heel goed jongens en meisjes! 

*Alle kinderen van groep 7 zijn weer geslaagd voor het verkeersdiploma. Prima! 

*Het schoolkamp van groep 8 in Eersel was weer erg gezellig. Komende week komt de musical 

van groep 8, waar de kinderen al heel erg hun best voor hebben gedaan. We zijn heel benieuwd. 

Na de musical is er woensdag 15 juli rond 11.30 uur het afscheid van de kinderen in groep 8. 

Jongens en meisjes in groep 8 alvast heel veel succes op je nieuwe school! 
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*Er waren gedurende dit jaar ook diverse momenten van afscheid van mensen en van het 

verwelkomen van nieuwe mensen. 

* Er kwamen veel nieuwe kinderen in groep 1.  

* Door onder andere verhuizingen, vertrokken er een aantal kinderen naar een andere school 

en kwamen er weer andere kinderen naar onze school. 

* Aan het begin van het jaar hebben we afscheid genomen van juf Gerry de Swart. Gelukkig is 

het niet helemaal afscheid, want we zien juf Gerry nog regelmatig op school. 

* Juf Monique ging vanaf januari tijdelijk werken als waarnemend directeur op Salto 

basisschool De Driesprong. Daar zal ze in ieder geval na de zomervakantie nog werken. Het is 

nog niet duidelijk hoe lang juf Monique op De Driesprong zal blijven. 

* De vervanging van juf Monique op De Driesprong had alles te maken met de ziekte van 

meneer Lou, onze geliefde oud-directeur van de Cornelis Jetsesschool. We waren in januari erg 

geschrokken van het bericht dat meneer Lou ziek was. Wat was het fijn toen er berichten 

kwamen dat het langzaamaan weer beter leek te gaan met meneer Lou. We zagen hem eind mei 

nog op onze school. Wat was het een schok toen we het bericht kregen op dinsdag 16 juni van 

het overlijden van onze geliefde oud-directeur Lou Bakker. Nog geen maand geleden. In de 

gedachten en harten van heel veel mensen zal Lou nog lang blijven bestaan. 

* In verband met de afwezigheid van juf Monique werk(t)en er tot de zomervakantie twee 

geweldig goede vervangers op onze school: juf Sabine in groep 1/2A en juf Laurie in groep 7. 

Volgende week nemen we nog afscheid van deze twee juffen, maar nu willen we hen alvast 

bedanken voor hun geweldige enthousiasme en inzet die ze hebben getoond op de Cornelis 

Jetsesschool. 

* Volgende week nemen we ook afscheid van juf Esther. Wat een fijne juf ben jij geweest en 

ben je nu nog voor onze school, juf Esther. Dank je wel voor alles dat je voor ons allemaal hebt 

gedaan! 

 

Nog een weekje samen school en dan vakantie. Graag wensen we iedereen alvast een heerlijke 

vakantie toe! 

We zien elkaar weer terug op maandag 31 augustus 2015. 

 

Vakanties/vrije dagen in het schooljaar 2015/2016 

 
Eerste schooldag:      maandag 31 augustus 2015 

Herfstvakantie :              maandag 26-10 t/m vrijdag 30-10-2015 

Kerstvakantie :          maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01-2016 

Carnavalsvakantie:        maandag 8-02 t/m vrijdag 12-02-2016 

Pasen:  vrijdag 25-03 t/m maandag 28-03-2016 

Meivakantie:                 maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05-2016 

Pinksteren:                   maandag 16-05-2016 

Junivakantie:   maandag 20 juni t/m vrijdag 24-06-2016 

Laatste schooldag:        vrijdag 22-07-2016 

 

Vrije dagen voor groep 1 t/m 8 

Donderdag 24-09-2015 

Woensdag 14-10-2015 

Maandag 16-11-2015 

Woensdag 02-03-2016 

Vrijdag 25-03-2016 

Dinsdag 17-05-2016 

Dinsdag 05-07-2016 
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Herinnering: Controle luxe verzuim Bureau Leerplicht 15 en 16 juli 2015  

Bureau Leerplicht zal op woensdag 15 en donderdag 16 juli (woensdag en donderdag voor de 

zomervakantie) controleren op luxe verzuim .  

Er is sprake van luxe verzuim als ouders/verzorgers hun kinderen mee op vakantie nemen 

zonder toestemming van de schoolleiding. 

 

Alle kinderen die op voornoemde dagen  ziek gemeld worden of zonder goede reden afwezig 

zijn, zullen door de school gemeld worden bij Bureau leerplicht.  

Het kan zijn dat de leerplichtconsulent die dag op huisbezoek komt om na te gaan wat de reden 

van afwezigheid is. 

Hierbij is het van belang dat u bij een ziekmelding van uw kind, aan de school het adres 

vermeldt waar uw kind die dag zal verblijven.  

Indien uw kind niet op het aangegeven adres aangetroffen wordt, ontvangt u een kaart in de 

bus met daarin de mededeling dat u opgeroepen zult worden bij Bureau Leerplicht.  

De leerplichtconsulent zal dan beoordelen of het verzuim ongeoorloofd is. In dat geval zal  

proces-verbaal worden opgemaakt tegen ouders/verzorgers. 

 

Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met Bureau Leerplicht tel. 040-

2382726 

 

De vakantie bieb-app: 

Lezen in de zomervakantie wordt nu extra gemakkelijk gemaakt. Iedereen kan gratis gebruik 

maken van de vakantie-app. 

Vanaf 1 juli kun je boeken lezen op je tablet of smartphone. Zet de app op je tablet. Je kunt 

hem downloaden via google play of de appstore. Ga hiervoor naar: www.vakantiebieb.nl 

 

Groep 1-2  Juf Sylvia en Juf Taddy  

In verband met de wisseling van klaslokalen komend schooljaar, zitten juf Sylvia en juf Taddy 

de komende week in het hoofdgebouw. De kinderen weten als het goed is de weg!  

 

Groep 3 (juf Esther): 

*De juf mist nog steeds Overstap materialen en bibliotheek boeken. Graag aan alle ouders het 

verzoek om deze écht zo snel mogelijk in te leveren zodat de kinderen die volgend jaar in 

groep 3 komen de juiste materialen hebben om te kunnen starten. Alvast bedankt! 

*Aanstaande donderdag middag hebben wij Pyjama gym! Alle kinderen mogen in plaats van 

gymkleding hun pyjama meenemen om in te gymmen. 

*Alle kinderen en ouders bedankt voor de fijne samenwerking dit jaar en voorgaande jaren! Ik 

wens jullie alle geluk toe. Het gaat jullie goed! Tot ziens! Juf Esther 

 

AFSCHEID GROEP 8 

Dinsdagavond 14 juli is de afscheidsavond van groep 8 voor de kids en genodigden. 

Hiervoor heeft u een uitnodiging ontvangen!!! 

Woensdagochtend 15 juli wordt de musical opgevoerd voor de kinderen van groep 3-7 vanaf 

8.45 uur. 

Daarna nemen juf Sandra en juf Saskia in de klas afscheid van de kinderen. 

Om 11.30 zal het uitzwaaien op het plein beginnen. 

Alle kinderen staan in een haag op het plein en groep 8 fietst hier doorheen…..de 

basisschooltijd zit erop. Natuurlijk mogen de ouders hierbij ook aanwezig zijn!!!! 
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Korein Kinderplein Samarialaan 
 

          

Wilt u uw kind opgeven op  basisschool Cornelis Jetses vraag dan ons om een 

inschrijfformulier, of loop gerust een keer bij school naar binnen! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
                                                                    

 

Uitnodiging Oudertraining voor ouders van tieners 

Beste ouder/verzorger,  

Opvoeden kan heel leuk zijn, maar de meeste ouders hebben ook ontdekt dat het niet altijd 

een feest is. Dat is heel normaal. Nu je kind groter wordt lijkt het soms nog moeilijker te 

worden. Wil je meer weten over hoe je als ouder je kind kunt helpen om vaardigheden te leren 

die hij/zij nodig heeft om op te groeien tot een gelukkig mens? Wil je de sfeer in huis 

verbeteren? Of wil je zelf meer vertrouwen en plezier krijgen in je rol en taak als opvoeder? 

Dan hebben we een cadeau voor jou!  

We bieden je een Triple P oudertraining aan. Triple P staat voor Positief Pedagogisch 

Programma. In de oudertraining maak je kennis en ga je aan de slag met praktische 

vaardigheden om met grote en kleine problemen in het gezin om te gaan, zoals omgaan met 

heftige tiener emoties, het leren accepteren van regels en grenzen,  of het vergroten van 

zelfvertrouwen. Triple P is een van de weinige opvoedprogramma's ter wereld met bewijs dat 

het werkt voor de meeste families!  

  

Op locatie Basisschool Cornelis Jetses (Samarialaan 1A, Eindhoven) starten we op 17 

september van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

De training bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten waarin we samen als een groep allerlei 

opvoedvaardigheden leren en drie telefonische contacten, waarin jouw persoonlijke doelen en 

ervaringen aan bod kunnen komen. De trainster is Annelies Verschuren, 

 

Reserveer de volgende data alvast in uw agenda: 

17, 24 september 

1 en 8 oktober 

 

Telefonische sessies 3 keer in overleg inplannen 

 

5 november is de feestelijke afsluiting  

Aanmelden voor de training kan via: 

Stichting Omnia                                        

Najat Toub-Arssi  

info@omniazuidoostbrabant.nl                                    

Telnr. 0646557603 

 

www.omniazuidoostbrabant.nl  
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