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Vergadering:  dinsdag 27 september:   Bovenbouwvergadering. 

      Ouderraad, 15.00 uur. 

         

Belangrijke data: 

Woensdag 5 oktober: Dag van de leraar. 

 Start Kinderboekenweek. 

Donderdag 6 oktober: Sportdag. 

Dinsdag 11 oktober: Inloopavond 18.00 - 19.00 uur. 

Vrijdag 21 oktober: Leraren viering. 

Ma. 24  t/m vrijdag 28 okt:    Herfstvakantie. 

Vergaderingen en belangrijke data 

23 september 2016 

 

 

We zijn gestart! 

De laatste aanmeldingen zijn binnen gekomen, de kinderen en ouders zijn 

ingeschreven en het oefenen kan beginnen. Vanaf deze week zijn er fanatieke 

kinderen en ouders aan het oefenen voor de Marathon Eindhoven. Heeft u ze al 

buiten rondom de school zien rennen?   

Er gaan van de Cornelis Jetses maar liefst 15 sportieve kinderen en ouders mee 

lopen met de marathon op zondag 9 oktober (1,5 of 4,5 KM).  Komt u ze mee 

aanmoedigen tijdens deze dag?  

   Contactgegevens 

De komende weken zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 7 uit de klas ge-
haald worden om wat testjes te doen bij juf Melissa, juf Miranda en juf Renate. 

Dit doen we om te bekijken hoe we ons woordenschatonderwijs zo goed moge-
lijk kunnen laten aansluiten op de kinderen van de CJ en wat we kunnen verbe-
teren. 

Woordenschattoetsen 

Marathon Eindhoven 



In groep 4 hebben we een huiswerkprogramma m.b.t. lezen, dat de opvolger is van Overstap in 

groep 3. Het heet Stap Door. 

Bij de juf zijn de materialen hiervoor op te halen. U doet toch ook mee? 

Aan de ouders van alle peuters en kleuters,  

Woensdag  28 september willen we u graag uitnodigen voor een ouderbijeenkomst over het thema 

“opa en oma”. 

We gaan u vertellen wat we op school en in de peuterspeelzaal doen met het thema en wat u thuis 

kunt doen. We wisselen ideeën uit.  

Dit doen we in de basisschool  Cornelis Jetses in de unit, het witte gebouwtje op de speelplaats. 

Vanaf 8.30 uur is er een inloop met koffie en om 8.45 uur willen we beginnen met de uitleg.  

Om uiterlijk 9.45 uur sluiten we af.  

Katrien Stoop,Batoul Heijdenrijk en Marja Arts gaan deze ochtend begeleiden. 

Team Cornelis Jetses 

Team  Peuterspeelzaal Korein 

  Groepen 1 en 2 

 Peuters en kleuters 

Groep 4a juf Anouk en groep 4b juf Saskia/Kyra 
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Op donderdag 6 oktober is de sportdag voor groep 3 t/m 8.De kleuters hebben op deze dag ook 
een continue rooster van 8.30  tot 14.00 en moeten dus ook zorgen voor een lunchpakketje! 

*Op woensdag 28 september hebben de kinderen een tafeltoets over  

 de tafels van 3-4 en 5. 

 Veel succes met leren allemaal!!! 

 

  Groep 5 meneer Bülent 


