
Hallo allemaal
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als je mee wilt doen aan de kerstmarkt!
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Jarig:
20 dec Fernando groep 5 
21 dec Asiyegul groep 8
23 dec Asmaa groep 1/2B
23 dec Jady groep 5
27 dec Djarno groep 7
31 dec Salmaan groep 5
  3 jan Raf groep 7 
  3 jan Lars groep 1/2A
  7 jan Jonathan groep 1/2A 
  8 jan Gina groep 6 

 gefeliciteerd!!!

Vrije dagen
Vrijdag 21 december begint om 12:00u de kerstvakantie.
We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en zien jullie 
graag terug op maandag 7 januari!



 

Hallo! Velen van jullie zullen mij wellicht al (her)kennen 
uit de wandelgangen of van de poster die op school 
hangt. Mijn naam is Michelle Crombach, 30 jaar oud en 
samen met mijn vriend en dochter woon ik in ons mooie 
Breda.  

Sinds 1 april ben ik gekoppeld als school- CJG-er aan jullie 
school, en ben ik iedere dinsdagochtend om 8:15 bij jullie 
op school. 

Breda is verdeeld in 4 kwadranten en ieder kwadrant heeft een eigen CJG team, bestaande 
uit school CJG-ers en coaches. Er is een apart team voor het Voortgezet Onderwijs. 

 

Waarvoor kun je bij mij terecht? 

De toegang voor het CJG Breda: ik denk met jullie mee waar jullie vraag het beste op zijn plaats is. 
Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor alle kleine en grote vragen wat betreft opvoeden en opgroeien. 
Daar waar nodig, kan ik doorschakelen naar specialistische zorg. Ook heb ik, wanneer ik op school 
ben, contact met de Intern Begeleidster. 

Heb je een vraag, spreek me dan gerust aan op school. Je kunt mij ook bereiken op het 
telefoonnummer: 06-48453437 

Daarnaast kun je ook mailen naar michelle.crombach@cjgbreda.nl 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Bel of mail mij gerust als je een vraag hebt. We 
kunnen de vraag dan even bespreken of een afspraak inplannen als dat nodig is. Ik probeer jullie 
vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, maar in ieder geval binnen een week.  

 

 

 


