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Hallo allemaal,
Het aftellen is begonnen. 
Nog twee weekjes en dan begint de vakantie. 
Nu maken we hoofdstukken af en herhalen we leerstof van het 
afgelopen jaar zodat jullie goed voorbereid de vakantie ingaan.
Groetjes Juf Els

Groep 8, 
neem je fiets mee!
De kinderen van groep 8 zijn bezig met voorbereidingen voor het 
afscheid van de Weerijs.
Maandag gaan we de puntjes op de i zetten bij de NACAcademy. 
Alle kinderen van groep 8 moeten dus maandagochtend op de 
fiets komen!

Vakantiebieb, 
Zomerlezen met de VakantieBieb
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, 
in de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket 
voor het hele gezin. 
Naast jeugdboeken vind je vanaf 1 juli ook boeken voor 
volwassenen in de app. 
Lezen in de vakantie is leuk én slim!
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, 
vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug 
in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. 
Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor je en 
dat kan digitaal met de VakantieBieb-app.
Deze zomer kun je boeken digitaal lezen (e-books) 
op een tablet of smartphone met de VakantieBieb-app. 
Probeer het eens uit! 
Je kunt ook meedoen aan onze winactie. 
Download vanaf 1 juni de app en maak kans op een iPad mini! 
Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op je tablet of mobiel.
Kijk op http://www.vakantiebieb.nl voor meer informatie.

Jarig
De jarigen van deze week zijn:

Groep 7
7 juli Leandro Lucas 
Groep 1-2 A
8 juli Xiorheny Piar
Groep 1-2C
12 juli Laith (Luolo) Al Tai 
Groep 8
15 juli Angélica Swiggers 
Van harte gefeliciteerd !



Bijna zomervakantie. Hoera of help??!!

De zomervakantie begint laat dit jaar in het zuiden van het land. 
Reden te meer voor kinderen om er naar uit te kijken. 
Voor ouders kan zo’n lange vakantie in het vooruitzicht ook stress oproepen. 
Want, hoe ga je de kinderen zes weken lang bezig houden? 
Ben je een werkende ouder dan heb je meestal minder vakantiedagen dan je kinderen. Hoe los 
je dat op? 
Hier volgen een paar tips om eventuele vakantiestress het hoofd te bieden.

Tip 1. Je hoeft je kind niet te vermaken
Veel ouders hebben stress van het ‘ idee’ dat ze hun kind de hele dag moeten bezighouden. Laat dit 
idee los. Het is leuk om samen dingen te doen. Het is ook belangrijk dat je kind leert zichzelf te 
vermaken. Wissel dus iets ‘samen doen’ af met ‘zelf spelen’.  Het helpt als je hier vooraf afspraken 
over maakt. Dan weet je kind waar het aan toe is.

Tip 2. Vervelen mag
Je kind weet niet wat het moet doen, het verveelt zich. Geen punt! Vervelen heeft namelijk een 
functie. Je kind wordt er creatief van en je zult er nog versteld van staan met welke oplossingen 
het komt. Bovendien is wat verveling lijkt misschien een rustmoment voor je kind. Is het lekker aan 
het dagdromen om alle indrukken te verwerken. Ga dus niet meteen voor je kind bedenken wat het 
kan gaan doen als het zich even lijkt te vervelen. 

Tip 3. Geef richting
Tijdens de vakantie valt de vaste structuur weg. Je kind hoeft niet op vaste tijden op school of op 
de sportclub te zijn en jullie eten misschien ook op andere tijden. Die zee van ruimte om te doen 
waar je zin in hebt, kan voor sommige kinderen ook net teveel zijn. Geef je kind dan een richting. 
Zeg bijvoorbeeld wat de plannen zijn voor die dag of vraag of het zelf plannen heeft. Vertel hoe 
laat jullie gaan eten en maak afspraken over tv- en computertijd. 

Tip 4. Plan niet teveel
Kinderen hebben tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Ook op vakantie. Wissel daarom uit-
stapjes af met dagen waarop niets gepland staat. Kinderen hebben helemaal niet zoveel nodig om 
zichtzelf te vermaken. Ze kunnen eindeloos turen naar krioelende mieren of genieten van de 
regendruppels in een plas water. Probeer mee te gaan in hun ritme.

Tip 5. Schakel je netwerk in
Er zijn vast ook andere ouders bij jou in de buurt die, net als jij, moeten werken of gewoon eens 
een middagje voor zichzelf willen hebben. Als jullie om de beurt een activiteit voor de kinderen in 
de buurt organiseert, ontlasten jullie elkaar. 

Tip 6. Geniet 
Besef dat je heus niet de enige ouder bent die soms stress krijgt van de vakantie. Natuurlijk vind 
je het ook leuk dat de kinderen thuis zijn maar er is niets geks aan als je er soms naar verlangt dat 
de school weer begint. Geniet van wat goed gaat en benoem dit ook aan je kind. Voor je het weet is 
de vakantie weer voorbij
.
CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? 
Dan kun je terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda.  
Op jouw school is dit: Paul Timmermans, 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 vrij-
willigers die met kinderen en jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl . 


