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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: 

 woensdag 18 januari: MR vergadering. 

 vrijdag 3 februari: Creamiddag. 

 vrijdag17 februari: Viering groep 1 en 6. 

 dinsdag 21 februari: Inloopavond 18.00 - 19.00 uur. 

 vrijdag 24 februari: Carnaval school uit om 12.30 uur. 

 27 febr. t/m 3 maart: Carnavalsvakantie. 

 vrijdag 10 maart : Kinderraad. 

 dinsdag 14 maart: Ouderraad, v.a. 15.00 uur. 

 woensdag 15 maart: Tweede kamer verkiezingen. 

 woensdag 15 maart: MR vergadering. 

 vrijdag 17 maart: Rapporten mee. 

 maandag 20 maart: Rapportgesprekken 

 dinsdag 21 maart: Rapportgesprekken. 

 vrijdag 24 maart: Viering groep 1/2a en groep 8. 

Vergaderingen en belangrijke data 

3 februari 2017 

Absenties en verlof 
Vanaf nu kunnen absenties / afwezigheden ook doorgegeven worden via de 
app “ouderportaal”. Dit is veel efficiënter dan telefonisch of per e-mail, wij 
vragen jullie dan ook om voortaan de app te gebruiken. 

 

Het aanvragen van uitzonderlijk verlof (dus niet wegens ziekte) gebeurt nog 
steeds schriftelijk via de directeur. 

   Contactgegevens 



 

Denkt u eraan om de ouderbijdrage voor 15 februari te betalen. 

U kunt contant op school bij juf Marijke betalen of de ouderbijdrage over te maken op: 

Gironummer: NL 65 INGB 0002206376 

t.n.v.: Salto inzake Cornelis Jetses. 

Onder vermelding van: naam kind+klas. 

 

Ouderbijdrage 
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Ingekomen post van Goodwill Sociaal 

Beste leerkrachten, kinderen en ouders, 

Graag stellen wij ons aan jullie voor.  

Wij zijn Stichting Goodwill Sociaal, een stichting die minima met een zeer kleine beurs ondersteuning geeft. 
Vaak noodpakketten (levensmiddelen, kleding, huisraad). Soms met andere vormen van ondersteuning. 

Sinds kort wonen wij ook in jullie wijk Vlokhoven aan de Pachtakker 6. 
Naast de hulpvormen organiseren we ook super leuke activiteiten voor jong en oud ! 
Voor volwassenen een gezellige handwerkclub, een koffie/thee inloop, samen ontbijten, samen koken, sa-
men eten. 
Voor kinderen diverse Kinderclubs, taarten bakken, kinderkookkaffee, uitjes en nog veel meer ! 

Ben je benieuwd ? 
Loop dan eens bij ons binnen. 
Je kan ook op onze website www.goodwillsociaal.nl kijken of op Facebook GoodwillSociaal. 
Daar kan je onze actuele activiteiten vinden... 

Tot ziens ? 

Conny Oosterhout -Smits  
Voorzitter Stichting Goodwill Sociaal 

http://www.goodwillsociaal.nl

