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Hallo
allemaal
Het is bijna Valentijnsdag. Dus op de achterkant ‘nieuws van het CJG’ over

verliefd zijn. Laten we 14 februari allemaal een beetje extra (ver)lief(d) zijn.
groetjes juf Els

Jarig:

14 feb Eleyna groep 1/2B

gefeliciteerd!!!

Groep
3 nieuws
Nu we alle letters kennen gaan we

moeilijkere woorden lezen. Zoals voetbal en hert.
Ook lezen we verhaaltjes,
daar moeten we dan vragen over beantwoorden.
Deze week leerde we een aantal
bezittelijke voornaamwoorden.
Die kunnen ons helpen een verhaaltje
beter te begrijpen.

Boeken
te koop
Van de kerstmarkt zijn nog veel boeken over. Voor €1,= kun je drie boeken kopen.

Ze staan in de gang bij groep 7. Heb je interesse ga dan, na schooltijd,naar juf Els en zoek je boeken uit.
Deze actie eindigt met de carnavalsvakantie. Kom dus snel!

Voorleeswedstrijd
UIt naam van de Weerijs deed Romaisa uit groep 8

deze week mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
Met een mooie ervaring rijker haalde ze de vierde plaats!
Goed gedaan Romaisa, wij zijn trots op je!

Valentijnsdag
De oudste verwijzingen naar wat nu Valentijnsdag heet,

dateren uit Engeland uit de vijftiende eeuw.
Geliefden uit gegoede kring noemden elkaar ‘valentine’ of
schonken elkaar een ‘valentine’, een soms kostbaar cadeau.
Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw gaan verliefden
elkaar op Valentijnsdag zelfgemaakte kaarten sturen
met een kort liefdesgedicht. Ze werden met de hand gemaakt
van gekleurd papier, waterverf en gekleurde inkt.
Met name in Engeland was de valentijnskaart populair.
De kaarten werden versierd met veren, kralen en zijde.
Delen van de kaarten konden weggeklapt worden
en bevatte geheime liefdes uitingen.

Nieuws van CJG
Als je kind verliefd is

Wie kent het gevoel niet? Kriebels in je buik en alleen maar bij ‘die ander’ willen zijn.
Zucht, verliefd. Ook kinderen kunnen verliefd zijn. En dat is voor ouders soms best
vreemd. Moet je deze gevoelens wel of niet serieus nemen? Hier wat tips en informatie
over hoe je verliefdheid bij je kind herkent en hoe je ermee kunt omgaan.
Waaraan kun je merken dat je kind verliefd is?

Je kind is waarschijnlijk helemaal gefocust op die ander. Praat veel over hem of haar en wil er veel tijd mee
doorbrengen. Verliefde kinderen zijn vaak drukker dan normaal en glimlachen vaker.
Ook kunnen ze moeite hebben met eten en met de concentratie.

Wat gebeurt er in je lijf als je verliefd bent?

Als je verliefd bent maken je hersenen bepaalde stofjes (hormonen) aan: dopamine en adrenaline.
Deze zorgen ervoor dat je meer geluk en plezier ervaart. Een verliefd persoon wil vaak en veel bij de ander
zijn omdat er dan weer nieuwe stofjes worden aangemaakt. Want geluk is verslavend.
Na een of twee jaar maakt je lichaam deze stoffen niet meer aan en neemt vaak ook de verliefdheid af.

Kleuterliefde

Vanaf hun vijfde of zesde jaar kunnen kleuters voor het eerst verliefd worden. Jongens en meisjes krijgen
meer oog voor elkaar en voor sociale contacten. Op deze leeftijd spelen de hormonen nog geen rol.
Soms worden ze verliefd op iemand van hun eigen geslacht (de juf, hun vader of moeder).
Gewoon omdat ze die ander de liefste van de wereld vinden. Het zegt niets over hun seksuele geaardheid.
Als ze bij ‘de ander’ in de buurt zijn, voelen ze zich blij. Ze kunnen er ook wat nerveus of onzeker van worden. Op deze jonge leeftijd is er meestal nog geen sprake van lichamelijke intimiteit.
Kinderen hebben zelf nog geen behoefte aan kusjes geven of elkaars hand vasthouden.
Doen ze dit wel dan is het vaak aangemoedigd door de omgeving.

Eerste verkering

Kinderen van 8 á 9 jaar worden al vaker verliefd op kinderen van het andere geslacht.
Op deze leeftijd spelen jongens vooral met jongens en meisjes met meisjes. Dit maakt het andere geslacht
spannend en zo raken ze verliefd en krijgen hun eerste verkering. Dit houdt meestal niet meer in dan samen
spelen en zeggen dat ze verkering hebben.

Puberliefde

In de puberteit zijn kinderen extra gevoelig voor hormonen als dopamine en adrenaline. Dit komt door de
ontwikkeling van de geslachtshormonen. Verliefde gevoelens kunnen een stuk heftiger zijn.
Ook het verdriet is groter als de gevoelens niet worden beantwoord. Verkering hebben krijgt een andere
betekenis en er is vaker sprake van intimiteit. De behoefte aan zoenen en seksualiteit ontstaat vanaf een
jaar of 13. Het is belangrijk om je kind seksuele voorlichting te geven.

Tips

Neem de verliefde gevoelens serieus. Ze zijn echt en kunnen heel heftig zijn.
Praat met je kind over zijn of haar gevoelens en over relaties en seksualiteit.
Gebruik eventueel boekjes die passen bi j de leeftijd van jouw kind om over dit onderwerp te praten.
Geef het goede voorbeeld aan je kind. Laat zien dat jullie het leuk hebben samen. Geef elkaar af en toe een
knuffel waar iedereen bij zit.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: Michelle Crombach
e-mail: michelle.crombach@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 naar info@cjgbreda.nl .

