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Hallo
allemaal
Ik ben al volop bezig met het schrijven van de rapporten.

Jarig:

PBS
Wij helpen elkaar te leren! PBS periode: Wij helpen elkaar te leren!

gefeliciteerd!!!

Nog even en dan zijn de rapportgesprekken. Gezellig! Groetjes juf Els

13 nov Katie groep 1/2B
15 nov Fatma groep 1/2A

We hebben al 929 munten met de hele school!

BSO
Funkids
Hoi alle ouders van de Weerijs,

Zoals de meeste al weten zit er vanaf dit schooljaar een BSO in de Weerijs.
Maar voor sommige is het nog erg onduidelijk wat het nou is en wat wij doen.
Wij zijn namelijk anders dan andere BSO’s.
Een BSO, of te wel een buitenschoolse opvang,
is er voor ouders die na schooltijden niet thuis zijn.
Vanwege bijvoorbeeld werk, inburgeringscursus of scholing.
De kinderen blijven dan na school bij ons
en worden later op de dag weer opgehaald.
Maar waarom zijn wij anders dan andere BSO’s.
Want wij bieden sportlessen aan zoals
voetbal, survivallen, vechtsporten, dans en meer.
Wij zijn in de vakanties en tijdens studiedagen ook open.
Dan gaan wij met de busjes op pad.
Dan gaan we bijvoorbeeld (sport)spelletjes doen in het bos,
naar een eekhoorn dierentuin of zelfs ondergrondse bunkers.
Echt van alles! Wij zijn een echte outdoor buitenschoolse opvang!
Heeft u interesse in onze BSO.
Maak dan een afspraak door te bellen naar 0629341041
of mail naar roy@open-up.nu.
Uw kind mag gratis een keer proefdraaien
om te kijken of die het echt leuk vindt.
Groetjes
Roy
www.bsofunkidz.nl

Weerijs-app
Sommige mensen hebben moeite om de app te downloaden of te gebruiken.
Daarom heeft juf Els op woensdagmiddag App-spreekuur.
Vanaf 12.30u zit ze in de koffiekamer om u te helpen.

Ouderbijdrage
De eerste activiteiten zijn alweer geweest

en er komen er nog meer aan.
Veel ouders hebben hiervoor al hun ouderbijdrage betaald.
We willen degenen die nog niet betaald hebben, vragen om dit zo snel mogelijk te doen.
Dit kan bij juf Desi of bij de leerkracht van uw kind.
Natuurlijk mag u het ook overmaken via de bank. Het rekeningnummer staat bovenaan de weekbrief.
Vergeet niet er ‘ouderbijdrage weerijs’ en de volledige naam van uw kind bij te zetten.

CJG-Nieuws

Hallo ouders en kinderen!
De meesten van jullie kennen mij inmiddels
wel van de dinsdagochtend dat ik op school ben.
Het zal jullie dan ook niet ontgaan zijn dat mijn buik flink gegroeid is de afgelopen maanden!
Ik ga met zwangerschapsverlof, en mijn collega Krista Schelle zal voortaan jullie nieuwe aanspreekpunt zijn.
Misschien hebben jullie haar al gezien op de dinsdagochtend.
Jullie kunnen haar bereiken via de mail krista.schelle@cjgbreda.nl,
of telefonisch 06-51290727 (bellen of whatsapp).
Of natuurlijk op de dinsdagochtend bij aanvang van de school.
Dus heb je vragen over opvoeden of opgroeien? Neem gerust contact op met Krista.
Zij kan met je meedenken of tips en adviezen geven.
Je kan bijvoorbeeld denken aan het volgende:
Mijn kind wil graag sporten, maar ik kan het met geen mogelijkheid zelf betalen.
Het lukt mij niet om mijn kind ’s avonds op tijd in bed te krijgen.
Ik wil graag beter in gesprek kunnen met de vader/ moeder van mijn kind, nu we gescheiden zijn.
Mijn kind wil graag een kinderfeestje geven, maar ik heb er echt geen geld voor.
Mijn kind heeft niet zoveel vriendjes… hoe kan ik hem hierbij helpen?
Mijn kind heeft vaak boze buien thuis, die ik niet meer onder controle krijg.
Hoe kan ik hiermee omgaan?
Natuurlijk kun je met alle andere vragen ook terecht!
Naast 1 op 1 begeleiding heeft het CJG ook een groepsaanbod waar jullie gratis gebruik van kunnen maken.
Er worden bijvoorbeeld regelmatig cursussen ‘schatten van ouders’ gegeven door andere ouders,
waarbij je als ouders onderling ervaringen kunt uitwisselen.
Voorbeelden van workshops voor kinderen zijn ‘leren omgaan met gevoelens’,
‘leren samenwerken’, ‘leren opkomen voor jezelf ’, of ‘leren omgaan met boosheid’.
Op onze website vind je hier meer informatie over -> https://www.cjgbreda.nl/ouders/cursussen
Je kan het natuurlijk ook altijd even vragen aan Krista.
Ik vond het leuk om bij jullie op school aanwezig te zijn
en om velen van jullie beter te leren kennen.
Wie weet komen we elkaar in de toekomst weer tegen,
ik blijf na mijn verlof namelijk verbonden aan het CJG als coach!
Groetjes, Michelle

