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Hallo allemaal,
De kinderen van groep 8 staan maandag in De Stem, 
ze worden beroemd! 
Zorg dat je op tijd hun handtekening vraagt.
Groetjes Juf Els

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
Groep 1-2 C
5 mrt Hailey Wiegeraad 
Groep 6
7 mrt Shahinaze Talbi 
Groep 4
9 mrt Esra Manyanli 
Van harte gefeliciteerd !

Wist je dat...
...er heel veel kinderen uit groep 8 Engelse boeken lezen?
...er ook heel veel Engelse boeken in de klas zijn
...de kinderen van groep 8 geïnterviewd zijn door 
een journalist van BN de Stem 
...u BN de Stem maandag goed in de gaten moet houden?

Schoolfruit
Vanaf volgende week is er weer schoolfruit!
Lekker, dat hebben we gemist.

Van Paul (CJG)
Op tijd de deur uit
In veel gezinnen is het ’s ochtends spitsuur. In korte tijd moet iedereen opstaan, zich wassen en 
aankleden en ontbijten. Kinderen hebben vaak aansporing nodig om ervoor te zorgen dat ze op tijd 
de deur uit zijn. En dat valt niet altijd mee. Zeker als je als ouder zelf geen ochtendmens bent. Hier 
drie tips om de ochtendspits goed te doorstaan:
1. Begin met de dingen die je zelf moet doen
Werk aan een routine. Sta op tijd op en zorg dat je eerder klaar bent dan je kind. Je voorkomt 
haastwerk door de avond tevoren alvast dingen klaar te leggen, zoals kleren en schoolspullen. De tijd 
die je hiermee bespaart kun je gebruiken om je kind in een goede sfeer op weg te helpen.
2. Betrek je kind bij de organisatie
Leer je kind te organiseren. Kinderen die zichzelf al kunnen aankleden hoef je hier niet mee te hel-
pen. Zo kunnen zij deze vaardigheid oefenen. En als dat goed gaat kunnen ze papa of mama misschien 
ook een handje helpen door alvast een boterham te smeren.
3. ‘Versla de klok’
Sommige kinderen hebben wat extra stimulans nodig om te leren op tijd te zijn. Voor hen kun je het 
spel ‘versla de klok’ gebruiken. Hiervoor gebruik je een kookwekker of je telefoon. Je spreekt met je 
kind af dat het binnen een bepaalde tijd, dus voordat de wekker afgaat, klaar is met aankleden. Als 
je kind wint (de klok verslaat) krijgt het een beloning voor zijn inzet, bijvoorbeeld iets lekkers te 
drinken bij de lunch. Vaak duurt het even voordat je kind de klok verslaat. Bouw beloningen langzaam 
af als het goed gaat. Bijvoorbeeld door pas na twee keer winnen iets lekkers bij de lunch te geven. 
Prijs je kind altijd voor zijn pogingen om sneller klaar te zijn voor school.

Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht 
bij de School-CJG-er Paul Timmermans e-mail: paul.timmermans@cjgbreda.nl.

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


