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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 

 

 

Maandag 28 november: Rapportgesprekken 

Dinsdag 29 november : Rapportgesprekken 

Maandag 5 december:  Sinterklaasviering op school 

Dinsdag 6 december:  Studiedag Team (groep 1 t/m 8 vrij) 

Vrijdag 16 december:  viering groep  3 en 7 

Donderdag 22 december: Kerstmaaltijd 17.00 - 18.00 uur 

Vrijdag 23 december:  school om 12.00 uur uit 

Vergaderingen en belangrijke data 

25 november 2016 

   Contactgegevens 

MR-vergadering 
 

De MR heeft afgelopen woensdagavond weer vergaderd en tijdens deze 

vergadering heeft de nieuwe interimdirecteur  Geert Simons zich aan de 

leden voorgesteld.  
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Groep 5 (men. Bulent) 
 

*Op woensdag 30 november hebben de kinderen een tafeltoets over de tafels  van 7-8-9. 

Veel succes met leren allemaal!!! 

 

Project Waterdicht - Monitoring schoolzwemmen 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Door middel van deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van het onderzoek Project 

Waterdicht, dat namens Gemeente Eindhoven, het VSG en Sportformule Eindhoven in werking is 

gesteld.  

In het schooljaar 2012/2013 is de sector Sport & Bewegen namens gemeente Eindhoven in sa-

menwerking met de schoolbesturen, Sportformule Eindhoven en de gemeentelijke zwembaden 

gestart met het project Waterdicht. 

Tijdens dit onderzoek wordt de zwemvaardigheid en de zwemveiligheid van alle basisschoolkin-

deren uit de groepen 3, 5 en 8 in Gemeente Eindhoven gemonitord. Het uiteindelijke resultaat 

van dit onderzoek zal worden vergeleken met de vier andere grote steden van Nederland zoals 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

 

Tijdens dit onderzoek zullen medewerkers van Sportformule Eindhoven een enquête komen afne-

men bij alle basisschoolkinderen in Gemeente Eindhoven in de groepen 3, 5 en 8. In deze enquête 

wordt gevraagd of de kinderen wel of geen zwemdiploma hebben en of zij (ooit) zwemles hebben 

gevolgd of op dit moment nog volgen. 

 

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende 

emailadres: p.adelaars@eindhoven.nl. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rick Mennes 

Project Waterdicht 

Sportformule Eindhoven 

 

Patrick Adelaars 

Gemeentelijke zwembaden Eindhoven 

 

    


