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Vrijdag 21 oktober:   Viering meesters en juffen.          

Ma. 24 t/m vrij. 28 oktober:     Herfstvakantie. 

Woensdag 2 november:         Ouderbijeenkomst peuter - kleuter. 

Vrijdag 18 november. Viering groep 1/2b en groep 6. 

Woensdag 23 november:        Ouderbijeenkomst peuter-kleuter. 

Donderdag 24 november:  Rapporten mee naar huis. 

Maandag 28 november:  Rapportgesprekken. 

Dinsdag 29 november :            Rapportgesprekken. 

Belangrijke data 

14 oktober 2016 

 

   Contactgegevens 

Wij gaan dit schooljaar starten met Ouderportaal. 

Dit is een instrument om digitaal te communiceren met ouders. 

U kunt Ouderportaal als App op uw mobiele telefoon instaleren. 

U ontvangt vanuit school vele berichten zoals de info, ouderkalender, informa-
tie vanuit de groep van uw zoon dochter, een oproep voor ouderhulp bij het 
internationaal kinderfeest enz. enz. 

LET OP! Maandag 17 oktober krijgt uw kind(eren) een brief mee naar huis met 
een specifieke code om in te loggen op uw pc, zodat u deze App op uw mobiel 
kunt instaleren. 

Heeft u hier hulp bij nodig dan kunt u woensdag na schooltijd terecht bij de 
meester of juf van uw kind. 

  

Ouderportaal 

Inloopavond 11 oktober 2016 
Afgelopen dinsdag was er de inloopavond. Vele ouders, opa’s, oma’s, broertjes, 

zusjes, ……… hebben die avond les gehad van de kinderen. Zij waren de 

meester of juf! 

Gelukkig hebben vele een krul of stickertje verdiend, knap hoor! 

Het was een zeer druk bezochte avond en erg gezellig! 



Donderdag 20 oktober hebben we een proefwerk aardrijkskunde over hoofdstuk 1. De kinderen krij-
gen ook een aparte topgrafietoets op die dag. 

Succes met leren allemaal en zorg dat je de topografie goed kent! 

Wij hebben een “slaapaap” in de klas, die alles wil leren over de tijd.  

Wie heeft er voor ons nog wat spullen over, zoals een zandloper, kookwek-
kertje, wekker of andere klokjes? 

Wij zijn daar heel blij mee! 

Groep 5 meneer Bülent 

Groep 6 meneer Paolo 

Groep 7 meneer René 
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Groep 1/2b juf Lisette 

 Op woensdag 19 oktober  hebben de kinderen een tafeltoets over de tafel van 7.  Ook hebben de  

 kinderen volgende week vrijdag 21 oktober een toets biologie over hoofdstuk 1.  Zij moe-
ten hiervoor  

 leren uit het lesboek blz. 2 t/m 13  en uit het werkboek blz.2 t/m 18 

 Handig om te leren is de samenvatting in het werkboek op blz. 16-17 en 18. 

Veel succes met leren allemaal!!! 

 

 

Op donderdag 20 oktober hebben de kinderen een toets van Biologie over hoofdstuk 1. Zij moeten 
hiervoor leren uit het boek blz. 1 t/m 17 en uit het werkboek de blz. die we hebben ingevuld en bij dit 
hoofdstuk horen. 

Het is ook handig om de samenvatting te leren die in het werkboek staat. 

Hoofdluis 

In groep 3 is hoofdluis geconstateerd. Wilt u er thuis extra op letten!!! 



 

Sportdag 6 oktober 2016 

De kanjers van de marathon 2016!  
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We hebben weer een geweldige sportdag achter de rug! Het was een beetje fris maar alle kinderen heb-
ben erg enthousiast en op een sportieve manier meegedaan. Ongetwijfeld zijn er weer de nodige records 
verbroken! Ook leuk om te zien dat sommige ouders het niet konden laten om even te laten zien wat ze 
zelf kunnen…. 

Alle groepen die in de prijzen zijn gevallen: Gefeliciteerd!! 
We willen iedereen die heeft meegeholpen om van deze dag een succes te maken nogmaals bedanken en 
hopelijk tot volgend jaar! 

 

Een aantal kanjers van de Cornelis Jetses hebben afgelopen zondag meegedaan aan de marathon van 

Eindhoven. Zij hebben de Mini marathon (1,5 km) of de IAK City Run (4,5 km) uitgelopen. Ook een aantal 

ouders liepen mee of waren er als support voor de kinderen. Super! Ze hebben het geweldig gedaan, en 

hebben vooral een ontzettend leuke dag gehad! Iedereen ging vol trots met een medaille op zak weer naar 

huis toe. Loop jij volgend jaar ook mee?  

Gefeliciteerd met deze geweldige prestatie allemaal!!!  

   



 

 

 

Vrijdagavond 18 november Schaatsen voor een medaille!!!! Groep 4-8 

 

Vrijdag 18 november is het weer zo ver…… 

Schaatsen voor die super mooie medaille! 

Binnenkort kunnen de kinderen van groep 4-8 zich hiervoor opgeven bij Juf Saskia. 

Zij komt de klassen rond. 

 

U moet wel zelf naar de ijsbaan komen. 

De 20 min. rit start om 18.00 uur. De 40 min. rit start om 19.00 uur. 

U kunt schaatsen huren voor € 4 en daar hoort een legitimatiebewijs bij. 

 

Geef je dus op als je mag en kunt op vrijdag 18 november. 

Een brief met alle informatie volgt daarna! 

Schaatsen voor een medaille!!! 


