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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 

 

 

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. 

Belangrijke data 

10 juni 2016 

 

 

 

 

 

 

   Contactgegevens 

Groepen 1 en 1/2 

Als afsluiting van het project verkeer, mogen op woensdag 15 juni, alle kleuter 

voor één keer hun fiets, step of wandelwagen mee naar school brengen. 

De fietsen worden bij binnenkomst in de speelzaal gezet. 



 

Intussen is de groepsverdeling voor het komende schooljaar bekend. Belangrijk daarbij is om 
te weten dat de kinderen die nu in de huidige twee groepen 3 zitten en overgaan naar groep 4, 
volgend jaar in één groep 4 komen. In die nieuwe groep 4 zullen naar verwachting 25 kinderen 
zitten. De kinderen die overgaan van groep 5A gaan naar groep 6A en de kinderen die over-
gaan van groep 5B gaan naar groep 6B. De groepsverdeling voor volgend jaar is als volgt: 
 
Groep 0-1: Juf Sylvia Swinkels 
Groep 1-2A: Juf Marja Arts en juf Hanneke Verzellenberg 
Groep 1-2B: Juf Lisette Brouwers en juf Hanneke Verzellenberg 
Groep 3: Juf Taddy Berkers en juf Monique 
Groep 4: Juf Anouk Trienen 
Groep 5: Meneer Bülent Tuter 
Groep 6A: Meneer Paolo Toffolo 
Groep 6B: Juf Kyra Peeters en juf Saskia Elshout 
Groep 7:  Meneer René Verhaegh 
Groep 8: Juf Sandra Ruys  
 
Interne begeleiding 
Momenteel is juf Sandra Ruys twee dagen werkzaam als intern begeleider en juf Nini van Etten 
1 dag. Vanaf volgend schooljaar zal juf Sandra volledig voor groep 8 staan en juf Nini als intern 
begeleider werkzaam zijn op de dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

 
 
Mijn naam is Renate van den Berg en sinds 31-5-2016 ben ik werkzaam op 
de Cornelis Jetses. Ik ga met kleine groepjes leerlingen aan de slag in ver-
schillende groepen. Deze begeleiding zal tot aan de zomervakantie duren. 
Even een stukje over mezelf. Ik ben inmiddels alweer 9 jaar leerkracht en 
werk voornamelijk als invaller. Dit doe ik op verschillende scholen en in alle 
groepen van de basisschool. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij Jong Neder-
land waar ik ook met kinderen bezig ben. Daarnaast zit ik op salsa dansen en 
speel ik badminton. 
Mocht u meer over mij willen weten of kennis komen maken, dan kunt u me 
van maandag t/m vrijdag vinden op de Cornelis Jetses. 
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om met de leerlingen aan de slag te 
gaan! 
 

Even voorstellen: 

Groepsverdeling schooljaar 2016/2017 
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Groep 6 heeft dinsdag 14 juni een proefwerk geschiedenis over hoofdstuk 5 ‘Televisies en raketten’. Veel 
succes met leren! 

Groep 7 juf Marieke 

Groep 4 juf Anouk 
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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 7 heeft op maandag 13 juni een toets over hoofdstuk 4 van geschiedenis. Hiervoor moeten ze het 
boek en het schrift leren. Deze hebben ze afgelopen maandag mee naar huis gekregen. Veel succes! 

Groep 6 meneer Paolo 


