
Nac-streetleague,
Groep 7 en 8 hebben maandag meegedaan aan de aftrap van de Nac-streetleague.
Groep 8 heeft er zelfs gewonnen en mag 24 februari naar de wedstrijd van NAC, 
met de spelers het veld oplopen en penalty’s nemen in de rust. Wat gaaf is dat!
De wedstrijden zijn op dinsdag en zullen wisselend uit en thuis zijn. Thuis is aan de Scheldestraat.
De aankondiging van de wedstrijden zijn te vinden op 
http://nacstreetleague.nl/5/team/69/De-Weerijs.html
En daarop staat te lezen dat de eerste wedstrijd uit is tegen basischool de Horizon.
De vader van Toontje uit groep 8 zal de voetballers begeleiden en aangezien hij een echte voetbalcoach is, 
hebben we er alle vertrouwen in!
Dames en heren uit groep 7 en 8 heel veel plezier!
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Kinderpostzegels,
Groep 8 doet ook dit jaar weer mee met de kinderpostzegelactie.
Woensdag 28 september was de start van deze actie.
Woensdag 9 november wordt per post de bestellingen bezorgd. 
De kinderen hoeven niet met geld over straat want bij de bestelling 
kan een machtiging afgegeven worden.

Hallo allemaal,
Deze week nam meneer Rinus afscheid. 
HIj heeft een fantastische week gehad, dank jullie wel allemaal!
Groetjes Juf Els

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
2 okt.Jayzinio Schenkers groep 3
3 okt.Ilana Nuchelmans groep 1A/2A
4 okt.Rheangely Piar groep 3 
5 okt.Mateusz Wojciechowski groep 8 
6 okt.Rayan el Gharbaoui groep 6
Gefeliciteerd !

Schoolgeld,
Bij deze weekbrief krijgt u ook een brief over de ouderbijdrage mee. 
Wij zouden het fijn vinden om deze bijdrage zo snel mogelijk te ontvangen 
want de feestdagen zijn al onderweg en we zouden graag de kinderen een mooie gezellige tijd willen geven.
U mag het geld afgeven bij de eigen leerkracht of bij meneer Hans. Overmaken kan natuurlijk ook. 
Het rekeningnummer staat bovenaan de weekbrief. Let op het is een ander nummer dan de vorige jaren!

Noodnummers,
We zouden het fijn vinden als u de brief van de noodnummers zo volledig mogelijk in zou willen vullen.
Deze brief zit bij de weekbrief. Als uw kind op school bijvoorbeeld ziek wordt dan kunnen we altijd iemand 
bereiken die voor hem of haar kan zorgen en dat zou wel heel fijn zijn. 



Samenwerken als een team 

Maak geen ruzie in het bijzijn van de kinderen! Een verstandig advies, maar niet altijd even gemakkelijk in praktijk 
te brengen.

Kinderen gedijen het best in een stabiele thuissituatie waar weinig ruzies zijn, waar ouders op een positieve manier 
met elkaar communiceren en conflicten oplossen zonder woede of geweld. Ruzie in het gezin kan invloed hebben op 
de ontwikkeling van een kind. Daarom is het belangrijk dat ouders goed met elkaar communiceren en samenwerken 
als een team. Onderstaande tips kunnen je hierbij helpen. 

Maak geen ruzie waar je kind bij is. Meningsverschillen tussen ouders over de opvoeding komen regelmatig voor. 
Ben je het niet eens met de manier waarop je partner een opvoedingssituatie aanpakt, bespreek dat dan op een later 
tijdstip. Kies een geschikt moment als de kinderen er niet bij zijn. Vertel op een rustige manier hoe je erover denkt. 
Stel je ook open voor de mening van je partner. 
Steun elkaar. Wanneer je partner een goede manier heeft gevonden om met een bepaald probleemgedrag van je 
kind om te gaan kun je hem of haar steunen door deze aanpak ook toe te passen. 
Probeer slechte communicatiepatronen te vermijden. Bijvoorbeeld je stem verheffen, elkaar steeds onderbreken, 
cynisch reageren of niet luisteren.
Neem tijd voor elkaar. Neem elke dag even de tijd om met elkaar te praten over wat je die dag hebt gedaan. Praat 
over leuke dingen die je hebt meegemaakt met de kinderen of over problemen die zich hebben voorgedaan. Spreek 
je waardering uit wanneer je vindt dat de ander iets goed heeft aangepakt.

Het kan voorkomen dat je onvrede voelt over je relatie zonder dat je partner dat weet. Probeer dan met je partner te 
praten over jouw gevoelens. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat deze spanning de relatie met zowel je partner 
als je kinderen beïnvloedt. Het kan moeilijk zijn om hierover te praten. Het beste is een moment te zoeken waarop 
je niet door de kinderen kan worden gestoord. Vraag professioneel advies wanneer het niet lukt om samen het 
probleem op te lossen.

CJG Breda 
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je ook terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda.  
Op jouw school is dit Paul Timmermans, telefoon: 06-41410507, email: 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 viainfo@cjgbreda.nl.  
Of kijk eens op www.cjgbreda.nl.


