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Hallo allemaal
Dit is de eerste weekbrief van dit schooljaar. 
Laten we er een fantastisch jaar van maken!
Groetjes Juf Els

Jarig: 
Er zijn geen jarigen
deze week. 

Rooster gymlessen
Meneer Obie van Breda-Actief geeft ook dit jaar weer gymles. 
Woensdag:    8.45 -  9.45u groep 6
    9.45 -10.45u groep 5
  10.45 -11.45u groep 7
Vrijdag:   8.45 -  9.45u groep 4
  11.30 -12.30u groep 3 (op school)
  12.30 -13.30u kleuters (op school)

Sportdag
Op woensdag 16 september is het zover. De jaarlijkse sportdag bij AV Sprint gaat door!.
In dit bericht vertellen we u er alvast wat over.
De sportdag duurt namelijk van 08:45 tot 12:00
De groepen 1 en 2 hebben op deze dag een lekkere bosdag die begint om 09:15 tot 11:45 bij 
het Speelbos aan de Bouvignedreef.
Verdere informatie volgt nog.

Voor de sportdag zijn we nog wel op zoek naar ouders 
die het leuk vinden om spellen te begeleiden.
Vindt u het ook zo leuk om met de kinderen 
een sportieve dag te beleven?
Laat het ons weten via het onderstaande strookje.
Voor vragen kunt u terecht bij 
meneer Bram en juf Frederieke of Colinda en Tonnie van de ouderraad.

Lever dit strookje vóór 4 september in 
bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 
Alvast bedankt dat u mee wilt helpen!
_________________________________________________________________________
Ja, ik wil ook meehelpen met de sportdag op 16 september!

Naam: ………………………………………………………………………………

Naam kind: …………………………………………………………………………

Groep: ………………………………………………………………………………



M a a k t  o p v o e d e n  n o g  l e u k e r !

DIRECT AANMELDEN VIA:

VOOR MEER INFORMATIE: 

VOOR WIE? DOOR WIE?

WANNEER DAN?

SCHATTEN VAN OUDERS:
VOOR OUDERS MET KINDEREN

4-12 JAAR
Opvoeden, we weten het wel…dat betekent consequent zijn, positief gedrag belonen, grenzen stellen, en vaak lukt dat ook

heel aardig. En toch…soms knaagt het als je even niet meer weet wat je met je kind aan moet. En daar heb je echt geen
lastige kinderen voor nodig! Je denkt b? jezelf: dit kan toch anders?

Als opvoeder beschik je over een ‘schat’ aan kennis en inzicht waarvan je misschien niet altijd bewust bent. Samen aan de
slag met opdrachten en het delen van ervaringen kunnen helpen bij het positiever opvoeden. Bij Schatten van Ouders sta

je stil bij jouw ideeën over opvoeden, want jij weet immers het beste wat ‘goed’ is voor jou en je kind. Schatten van
Ouders geeft daarom geen opvoedadvies of pasklare antwoorden, daar gaan we samen naar op zoek.

Schatten van Ouders kun je alleen of samen met je
partner volgen en is voor alle opvoeders uit Breda.
Gezien het interactieve karakter is het de bedoeling
dat je alle vier de bijeenkomsten aanwezig bent. De

groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en
deelname is gratis.

Schatten van Ouders wordt gegeven door twee ervaren
opvoeders die door CJG Breda zijn getraind om hun

kennis over en ervaring met opvoeden te delen.

Op vier woensdagavonden van  19.30-21.30 uur in
Breda. 

30 SEPTEMBER, 14 OKTOBER, 4 EN 18 NOVEMBER 2020

WWW.CJGBREDA.NL/SCHATTENVANOUDERS-BASIS

Chantal van Vegten, tel: 06-58022439, chantal.van.vegten@cjgbreda.nl
Download de folder via: www.cjgbreda.nl/folder-Schatten-Van-Ouders


