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Jarig
3 dec Omniya Ahdidouch groep 3
5 dec Jahliyah Roosje groep 6 
5 dec Joshua Roosje groep 6
7 dec Can Boxstel groep 1/2A 
8 dec Hanaan Osman groep 1/2A

Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
En weer hebben de Pieten de school bezocht. 
Heerlijke pepernoten in leuke Weerijsbekers. Wat boffen jullie toch!
Groetjes Juf Els

Sinterklaas,
Op 5 december zal de opening van de dag om 8.30 uur beginnen op het plein aan de Weerijssingel. 
Het is de bedoeling dat Sinterklaas tijdens die opening aankomt op de Weerijs.
We zijn in alle klassen druk aan het oefenen op de pepernoten dans. Deze is te vinden op youtube.  
Het zou leuk zijn als jullie met ons mee kunnen dansen, dus je mag ook thuis aan de slag!
Op die dag houden we de normale schooltijden aan. Op 6 december zijn de kinderen vrij. 

MR LID GEZOCHT!
Beste ouders, 
Wilt u meepraten, adviseren en meedenken over de ontwikkelingen op de school? Geef u dan op als lid 
van de MR (Medezeggenschapsraad) van de Weerijs.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij de personeels- of oudergeleding van de MR  
Willem Boogert, Ans van Deelen, Angélique Frijters, Carla van Zundert of Hans Poppelaars. 
Heeft u belangstelling?  
Vult u dan onderstaand strookje in en lever dat in bij meneer Willem of juf Ans.

Ja, ik wil graag lid worden van de MR van de Weerijs 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ouder van: ……………………………………………………………………  uit groep …………        

Graag inleveren vòòr 20 december.

MR De Weerijs.                                     

Groep 3 nieuws,
Wat hebben wij weer een leuke ochtend gehad op de 
Rooi Pannen! We hebben allemaal een pietendiploma verdiend!



Omgaan met geld,

Misschien herken je het wel: je zegt tegen je kind dat je geld bijna op is, 
waarop je het antwoord krijgt: “Dan ga je toch pinnen!” 
Geld is voor veel kinderen iets dat je uit de muur haalt en een pinpas een magisch kaartje. 
Je kind leren omgaan met geld. Hoe doe je dat?

Eigen geld is leergeld 
Geef je kind zakgeld. Een goed moment om hiermee te starten is als je kind zes jaar is. 
Je kind is dan op school met rekenen bezig en weet steeds beter hoe je geld telt. 
Jij bepaalt hoeveel je je kind geeft. 
Het bedrag is mede afhankelijk van wat je kind kan of mag doen met zijn zakgeld. 
Zelfs als je kind bijna niets van zijn zakgeld hoeft te betalen, leert hij veel over de waarde van geld door het 
te beheren en uit te geven. 
Hoe jonger je kind is als je start met het geven van zakgeld, hoe groter jouw invloed als ouder.

Oefening baart kunst
Laat je kind oefenen met zijn zakgeld. Laat hem de mist ingaan. Thuis kan je kind nog fouten maken. 
Daar leren ze van. Kinderen komen vanzelf in de praktijk de grenzen tegen. 
Je zakgeld uitgeven vlak voor de nieuwste game uitkomt, 
betekent dat je geld op is en je weer moet sparen voor je het kunt kopen.

Nodig of leuk?
Leer je kind planmatig met geld om te gaan. Een bepaald gedeelte van zijn zakgeld is om te sparen, een 
deel vrij besteedbaar en een deel voor uitgaven als cadeautjes. 
Zo oefent je kind in het klein voor later en leert hij het verschil tussen iets kopen wat je nodig hebt en iets 
kopen wat je leuk vindt.

Goed voorbeeld… 
Goed voorbeeld doet volgen. 
Leer je kind de waarde van geld: om voldoende geld te hebben, moet je werken. 
Leef je kind voor dat er dingen zijn die jij als ouder moet doen voor geld (werken) en ook soms moet laten 
(dingen kopen waar je geen geld voor hebt).

Tips:

· Geef het zakgeld op een vaste dag in de week

· Bespreek samen met je kind wat hij ermee mag en kan doen

· Spring niet te snel bij

· Gebruik het inhouden van zakgeld nooit als straf · Voor meer informatie over zakgeld: www.nibud.nl

CJG Breda Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien, kun je ook terecht bij 
de School-CJG-er van CJG Breda. 
Bij jou school is dit: Paul Timmermans, 06-41410507, e-mail: paul.timmermans@cjgbreda.nl.

De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, 
maar ook van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals 
en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail: info@cjgbreda.nl


