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Salto Basisschool 

Cornelis Jetses 

Samarialaan 1A 

5625 RA Eindhoven 

040-2419849 

info@bs-cornelisjetses.nl 

Www.bs-cornelisjetses.nl 

 

 

Korein Kinderplein 

Pachtakker 2 

5625 WC Eindhoven 
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Vergadering: woensdag 25 november:  directeurenoverleg. 

 

Belangrijke data: 

vrijdagavond 20 november: Schaatsprestatierit groep 4 –8 op de ijsbaan 

                           v.a. 18.00 uur. 

maandag 23 november: Rapportgesprekken. 

dinsdag 24 november:             Rapportgesprekken. 

vrijdag 4 december:             Sinterklaasfeest. 

woensdag 9 december: Ouderinformatie peuter-kleuter 

                           8.45 uur—9.30 uur, thema Kerst. 

donderdag 17 december: Kerstdiner en markt v.a. 17.00 uur. 

vrijdag 18 december:             School uit om 12.00 uur. 

21 dec. t/m 1 januari 2016: Kerstvakantie. 

 

Vergaderingen en belangrijke data 

20 november  2015 

Oproep!!!!! 

Wie kan ons a.s. maandag 23 november komen helpen met het versieren van 
de school. We hebben tot nu toe nog maar een paar ouders . 

Vele handen maken licht werk!!! 

   Contactgegevens 

Hulp gevraagd!! 



 

                Start SALTO Gezond in Beweging 

U heeft er misschien al eens over gehoord: SALTO Gezond in Bewe-

ging! Het initiatief om naast kwalitatief goed onderwijs, actief bij te dragen 

aan de bewustwording van leerlingen ten aanzien van het belang van vol-

doende beweging en een gezonde levensstijl.  

Eén van de pijlers hiervan is het inzetten van gymdocenten in het bewegingsonderwijs. SALTO heeft 

hiervoor een samenwerking gezocht met Fontys Sporthogeschool (FSH). SALTO heeft acht net afgestu-

deerde en getalenteerde docenten Lichamelijke Opvoeding aangesteld die vanaf november de groepen 

drie tot en met acht één uur per week gym zullen gaan geven. Op de Cornelis Jetsesschool is dat juf 

Nina van der Eerden. Zij stelt zich in deze Info aan u voor. 

Daarnaast worden er op de meeste SALTO-scholen drie of vier eerstejaars stagiairs geplaatst die de 

docenten zullen assisteren. De net aangestelde vakleerkrachten begeleiden deze stagiairs onder extra 

supervisie van een vak-experts van Fontys Sporthogeschool. 

Het volgende filmpje over SALTO Gezond in beweging is gemaakt door studio 040: 

http://www.studio040.nl/nieuws/32875-salto-en-fontys-willen-gymleraren-op-basisschool-terug.html 
SALTO wil op alle scholen toewerken naar het behalen van het vignet ‘De Gezonde school’ met de deel-

certificaten Bewegen en Voeding. Daarvoor zijn er op alle SALTO-scholen inspirerende initiatieven ge-

start zoals het EU-schoolfruitprogramma, het Nationaal Ontbijt en smaak- en kooklessen. Scholen wor-

den daarbij ondersteund door de GGD Eindhoven.  

 

Nieuwe gymjuf 
Beste ouders/ verzorgers, leerkrachten en leerlingen, 

Even voorstellen.. mijn naam is Nina van der Eerden en ik ben de nieuwe sportdocent op de Cornelis Jetses. 

U kunt mij vanaf nu op maandag of woensdag tegenkomen in sportkleding, omdat ik 2 dagen in de week de 

gymlessen ga verzorgen op de Cornelis Jetses. Ik heb de eerste klassen al lesgegeven en kijk nu al uit naar 

de volgende lessen! Op maandag zullen er ook 3 stagiaires van de Fontys Sporthogeschool komen meedraai-

en met de lessen. Tevens zijn er nu op meerdere Salto scholen sportdocenten begonnen omdat het project 

‘SALTO gezond in beweging’ van start is gegaan. 

Ik hoop er met u en uw kind(eren) een geweldig en sportief schooljaar van te gaan maken! Ik heb er enorm 

veel zin in, en ik hoop de kinderen ook! 

Met sportieve groet, 

Nina van der Eerden  

Sportdocent op de Cornelis Jetses en de Driestam. 
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Misschien is het vorige keer aan uw aandacht ontsnapt, 

maar we zoeken nog steeds ouders voor de crea-

middagen 

In januari beginnen we met onze crea-middagen. Op vier vrij-

dagmiddagen (8,15, 22 en 29 januari ) willen we de kinderen 

kennis laten maken met creatieve activiteiten die ze dan op die 

vier vrijdagmiddagen gaan volgen en waarin ze dan steeds 

een stapje verder komen. De leerkrachten zullen speciale acti-

viteiten aan gaan bieden, maar we zoeken hiervoor ook hulp-

ouders die zelf ergens heel erg goed in zijn en die die vier mid-

dagen een vaste groep deelnemers willen gaan begeleiden bij 

een bijzondere activiteit. Zelf dachten we 

aan zaken als breien of haken, graffiti spui-

ten, een voetbal-clinic, lekkere hapjes ma-

ken, schoenen / kleding pimpen, muziek 

maken, enz. Maar misschien heeft u zelf 

nog wel een veel leuker idee…we staan er 

voor open!  U kunt zich na school met uw 

idee melden bij meester Bülent of juf Miranda.  

Zij kunnen u ook meer informatie geven over wat precies de 

bedoeling is.  

Loop gerust binnen !   
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   Crea-middagen 



Onze gymtijden zijn veranderd! 

We hebben nu gym op maandagmiddag en dinsdagmiddag! 

 

 

 

Groep 4 juf Anouk 

Hallo allemaal, 

 

We zijn met de hele  school goed aan het sparen voor onze 
zandtafel.  

In het totaal hebben we nu         933 punten 
 

    Sparen voor je school 

Groep 6 meneer Paolo 
Op vrijdag 27 november hebben we een proefwerk geschiedenis over H2 ‘Pruiken en hoepelrokken’. 

Veel succes met leren allemaal! 


