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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 24 mei:   Teamvergadering, v.a.  15.45 uur. 

                         Woensdag 25 mei:     MR vergadering. 

 

Belangrijke data: 

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

 Woensdag 1 juni: Ouderinformatie peuter– kleuter 

  8.45  - 9.30 uur, thema verkeer. 

Ma. 20 juni t/m vr. 24 juni: Junivakantie. 

 Dins. 28 juni t/m vr. 1 juli: Kamp groep 8 

 Woensdag 29 juni: Ouderinformatie peuter—kleuter 

  8.45—9.30 uur, thema zomer. 

 Donderdag 30 juni: Rapporten mee naar huis. 

 Vrijdag 1 juli: Schoolreis gr. 1 t/m 7.  

 Maandag 4 juli: Rapportgesprekken. 

 Dinsdag 5 juli: Suikerfeest, groep 1 t/m 8 vrij. 

 Donderdag 7 juli: Oudergesprekken. 

 Woensdag 20 juli: Musical groep 8. 

 Donderdag 21 juli: Uitzwaaien groep 8. 

 Vrijdag 22 juli: Laatste schooldag, 12.00 uur uit. 

Vergaderingen en belangrijke data 

20 mei 2016 

   Contactgegevens 



Op vrijdag  27 mei  hebben de kinderen een tafeltoets over de tafel van 11. 

Veel succes met leren allemaal!!! 

Vorige week zijn alle kinderen van de school hard aan het werk gegaan om hun eigen poppetje te ont-
werpen. Uit iedere klas is het mooiste poppetje gekozen. En dat was nog heel moeilijk want er zijn heel 
veel mooie poppetjes gemaakt. Deze poppetjes zijn opgestuurd naar de kunstenaar die er een mooi ont-
werp van gaat maken voor op de muur van de speelzaal. Op 20 mei is de kunstenaar op school geweest 
om aan de groepen 7 en 8 uitleg te geven over hoe een kunstenaar werkt van ontwerp naar uitvoering. 
De kinderen van die klassen gaan een ontwerp maken wat ook op de muur gaat komen. Samen wordt 
het dan een groot kunstwerk. In de week van 6 t/m 10 juni wordt het kunstwerk ook echt op de muur ge-
schilderd. We zijn heel benieuwd naar het resultaat! 

 

Urban moves  
Op 1 juni hebben we van 12.30 tot 15.00 Urban moves op het plein. Er zullen dan 
demonstraties en workshops hiphop, BMX en skaten worden gegeven voor alle kin-
deren van de school. Jullie zijn allemaal van harte welkom om te komen kijken en 
natuurlijk om mee te doen! 

 

 

Groep 5a meneer René en gr. 5b meneer Bülent 

Kunstproject 
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Groep 6 meneer Paolo 
Hallo allemaal,  

Deze week ben ik begonnen aan mijn blokstage! Dit houdt in dat ik vier weken achter elkaar volledig voor 
de klas sta. Meneer Paolo zal uiteraard ook aanwezig zijn om mij te begeleiden en eventueel te helpen met 
de klas.  

Ik heb er heel veel zin in en ik hoop na deze vier werken spoedig mijn opleiding aan de PABO af te ronden.  

Groetjes,  

Merve  


