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Hallo
allemaal
Ik heb al een aantal Foomps zien verschijnen in groep 4 en 5.
Ik zou er zo een best willen adopteren. Wat zijn ze schattig!
groetjes juf Els

Jarig:

21 jan Amer groep 3
21 jan Stefanos groep 4

gefeliciteerd!!!

Voorleesontbijt
Op 23 januari hebben we voorleesontbijt! Dit is de start van De Nationale voorleesdagen.
We starten deze dag met een zelf meegenomen ontbijt door de kinderen.
Wij verzorgen het drinken en een eierkoekje.
Tijdens deze dagen besteden we extra aandacht aan voorlezen in de klas.
Waarom lezen en voorlezen?
- het is goed voor de woordenschatuitbreiding
- het is goed voor de algehele taalontwikkeling
- het is gezellig!!
Vanaf het moment dat je kind zelf woorden kan herkennen en lezen,
gaat er een wereld voor ze open.

Groep 3 nieuws

Hiep hiep hoera! We hebben alle letters geleerd!
Op dinsdag 22 januari is het letterfeest in groep 3!
De ouders van groep 3 zijn om 14.45 uur welkom in groep 3.

Koffie ochtend

Helaas kan de koffieochtend van 1 februari niet doorgaan.

Nac B-fit in groep 7 en 8

We kregen in de groepen 7 en 8 visite van een diëtiste van NAC.
Zij vertelde ons over de schijf van vijf. Ook liet ze ons zien hoeveel
suiker in alle drankjes zit. Oei dat was even schrikken.

Weerijs reclame

Sinds kort hebben we een echte flyer met informatie over de Weerijs.
Als je op je vereniging of in het buurthuis flyers wilt uitdelen of neerleggen,
dan kan je ze halen bij juf Desi.

Nieuws van Kober en CJG
Overblijfvrijwilligers gezocht!
Heb jij tussen de middag een paar uurtjes vrij?
En vind je het leuk om met kinderen te werken?
Word dan overblijfvrijwilliger op de basisschool.
•
•
•
•

Samen
ontdekken
afwisselend

je begeleidt de kinderen bij het eten en spelen
je eigen kind blijft gratis over op de dag dat je werkt
je ontvangt een onkostenvergoeding
je neemt deel aan ons cursusaanbod

Kijk voor meer informatie op www.kober.nl/overblijven
of neem contact met ons op.

t 076 504 56 00 e overblijven@kober.nl i www.kober.nl
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Samen is Cool! En andere workshops voor kinderen
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf opkomen en omgaan met emoties, leert je kind spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de opvoeding die jij als ouder geeft. Sommige
kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze vaardigheden aan te leren. CJG Breda biedt (gratis)
workshops aan kinderen van 7 tot 12 jaar waarin ze op een veilige en speelse manier met deze vaardigheden kunnen oefenen.
Op 6 februari starten we met de eerste workshop: Samen is Cool! Voor kinderen die het soms lastig vinden om samen te werken, zich niet zo makkelijk laten horen of wel eens vergeten naar de mening van een ander te luisteren.
De workshops bestaan uit twee bijeenkomsten. De tweede bijeenkomst van deze workshop is op 13 februari.
Op 13 maart start de workshop: Dit ben ik! Hierin leren kinderen voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te
geven, ‘nee’ te zeggen. Hoe ze kunnen reageren als ze worden geplaagd. De tweede bijeenkomst is een week later op
20 maart.
Op 7 maart start de workshop: Ik tel tot tien! Hierin leren kinderen omgaan met hun boosheid, frustratie of irritatie
en deze op een andere manier te uiten. De tweede bijeenkomst is op 3 april.
Op 10 april start de workshop: Ik voel me zo! Deze workshop gaat over het herkennen van gevoelens. Te begrijpen
waar ze vandaan komen en ze onder woorden te brengen. Kinderen maken hier kennis met verschillende emoties.
We oefenen op en speelse manier om de eigen gevoelens en die van een ander te herkennen. De tweede bijeenkomst is op 17 april.
Alle workshops bestaan uit twee bijeenkomsten en worden begeleid door een coach van CJG Breda. De genoemde
data vallen allemaal op een woensdag en het tijdstip is van 14:00 tot 15:00 uur. De locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Er is per workshop plaats voor maximaal 8 kinderen.
Meer informatie over de workshops vind je op onze website. Hier kun je je kind ook aanmelden. Wil je graag overleggen of deze workshop iets voor jouw kind is? Neem dan gerust even contact op met de school-CJG-er.Op jouw school
is dit: Michelle Crombach
e-mail: michelle.crombach@cjgbreda.nl
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl.

