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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 7 juni:  Teamvergadering v.a. 15.45 uur. 

 

Belangrijke data: 

 20 juni t/m  24 juni: Junivakantie. 

 28 juni t/m 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 

2 juni 2016 

   Contactgegevens 

Het is tijd om de Stap Door materialen in te leveren. 

Er zijn nog verschillende kinderen die Voorleesboek 1 of Voorleesboek 2 thuis 
hebben. (in de klas hangt een lijst met daar op welke kinderen het zijn). 

Zo snel mogelijk inleveren bij de juf! 

Groep 4 juf Anouk 



 

Op 1 juni was het dan zover: E-moves kwam op het plein voor BMX-en, hiphoppen en skaten. Bijna 120 
kinderen, papa’s en mama’s stonden om 13.00u op het plein. Het was even spannend of het wel door 
kon gaan in verband met het weer, maar gelukkig bleef het droog. Eerst hebben we een paar spetteren-
de demonstraties gehad en daarna kon iedereen zelf aan de slag. We hebben mooie hiphop-moves ge-
zien en hele knappe kunstjes op de BMX en skateboarden. Het was een hele gezellige middag!! 

 

Maandag begint Sven met de muurschildering op het plein. We zijn heel benieuwd wat het gaat worden. 
Op 17 juni wordt van 14.45u tot 15.15 het plein dan officieel geopend. Natuurlijk zijn alle papa’s en ma-
ma’s daar ook voor uitgenodigd. We hopen iedereen op 17 juni op het plein te zien. 

 

 

E-Moves 
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Groep 5b meneer Bülent 

Op dinsdag 7 juni hebben de kinderen een toets biologie over hoofdstuk 4 “weer of geen weer”.  
Zij moeten hiervoor leren uit het boek blz. 54 t/m 67 en uit het werkboek de ingevulde blz.  
Ook is handig om te leren de samenvatting in het werkboek op blz. 35 t/m 37  
Veel succes allemaal!!! 

Woensdag 1 juni schoolplein Cornelis Jetses 
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Beste ouders en kinderen; 

 

We zijn op de Samarialaan en de Pachtakker begonnen met thema verkeer. 

 

Komende weken  gaan we  allerlei leuke activiteiten doen met uw kind  omtrent verkeer.  

Begin van deze week heeft u het themaboekje meegekregen waar u al wat informatie kon vinden. Het the-
ma is van 30-05 t/m 17-06. 

 

  

De basisschool is 20-06 t/m 24-06 dicht, de peuterspeelzaal is dan wel gewoon open!  

 

Na deze week hebben we nog een thema: Thema zomer.  

Op dit moment  zijn alweer bezig om leuke activiteiten te verzinnen voor dit thema, nu nog het zonnetje en 
dan is het compleet! 

 

We zouden het fijn vinden  als u bij mooi weer de kinderen s ’morgens vast insmeert , ook graag een petje 
mee en evt. zwemkleding als we met water spelen. Tussendoor smeren wij de kinderen nog een keer in en 
krijgen ze extra drinken.  

 

Groetjes team Samarialaan en Pachtakker. 


