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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 

040-2415571 

pachtakker@ 

Koreinkinderplein.nl 

 

 

Vergadering:   Dinsdag 19 april:  teamvergadering v.a. 15.46 uur. 

                     Woensdag 20 april:   directeurenoverleg. 

   

Belangrijke data: 

 Woensdag 20 april: Ouderinformatie peuter-kleuter 

  8.45—9.30 uur, thema kunst. 

 Vrijdag 22 april: Koningsspelen. 

Ma. 25 april t/m vr. 6 mei: Meivakantie. 

 Zondag 8 mei: Moederdag. 

 Maandag 16 mei: 2e pinksterdag, groep 1 t/m 8 vrij. 

 Dinsdag 17 mei: Groep 1 t/m 8 vrij. 

 Woensdag 18 mei: Verkeersexamen groep 7. 

 Vrijdag 27 mei: Viering groep 1/2b en groep 8. 

 Woensdag 1 juni: Ouderinformatie peuter– kleuter 

  8.45  - 9.30 uur, thema verkeer. 

Vergaderingen en belangrijke data 

15 april 2016 

Koningsspelen 
Beste ouders, 

Op 22 april hebben we de koningsspelen. Die dag gaan we 
allerlei spelletjes in en rondom de school doen. Het zou fijn zijn als u kind 
kleren aan heeft die een beetje vies of nat mogen worden. En natuurlijk hopen 
we weer dat iedereen er prachtig uitziet in het rood-wit-blauw en oranje. 

 

Met vriendelijke groet 

De koningsdagcommissie 

   Contactgegevens 



Op dinsdag 19 april hebben we de fietsenkeuring. Alle kinderen van groep 7 moeten doe middag op 
de fiets naar school komen. De fiets zal gekeurd worden op de punten die de kinderen vandaag mee 
naar huis hebben gekregen. Let op: alleen op een goedgekeurde fiets mag examen worden gedaan. 
Als de fiets niet wordt goedgekeurd krijgt uw kind een kaartje mee waarop staat wat moet worden 
aangepast of gerepareerd.  

Het komt nog te vaak voor dat kinderen geen fruit bij zich hebben. Wilt u daar op letten?  

We hebben al twee leeskampioenen in de klas. Goed gedaan Nassim en Efe. Jullie foto staat op de site.  

 

Groep 6 meneer Paolo 

Groep 3a juf Taddy 

  Groep 7 juf Marieke en juf Kyra 
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Groep 5b meneer Bülent 
Op woensdag 20 april hebben de kinderen een toets Geschiedenis over hoofdstuk 4.   

Zij moeten hiervoor leren uit het lesboek blz. 48 t/m 61  en uit het werkschrift blz.26 t/m 33. 

Veel succes met leren allemaal !!! 

Dinsdag 19 april hebben we een proefwerk aardrijkskunde over hoofdstuk 4. Vergeet de topgrafie niet te 
leren! Veel succes allemaal. 
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Koningsspelen 

22 april 2016 
Het is bijna zover; op vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen! 

We gaan dit weer uitgebreid vieren met de hele school!!!! 

Natuurlijk is het kei leuk als iedereen op deze dag in rood-wit-blauwe 

of oranje kleding naar school komt!!! 

 

We starten de dag met een warming-up. 

Daarna hebben we een echt Koningsontbijt in de klas.  

De kinderen gaan vervolgens in groepjes in en om de school allerlei 

Oud-Hollandse spelletjes doen; van sjoelen tot koekhappen. 

Er is zelfs een echte watertunnel! 

Om 12 uur gaan we in de klas lunchen, hiervoor moeten de kinderen 

zelf een lunchpakket meenemen. 


