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vanuit de oudercommissie voor drinken gezorgd, met
daarbij een roze confettikoek, een zakje chips en een
roltong. Er werd begonnen met een wedstrijd, welke
klas had zijn juf of meneer het mooiste aangekleed.
Het was een moeilijke beslissing voor de jury, maar
uiteindelijk werd juffrouw Audrey de winnaar.
Tot slot maakten de bovenbouwgroepen nog mooie
carnavalsversieringen, de andere groepen gingen nog
even lekker buiten spelen om daarna af te sluiten en
al feestend aan de vakantie te beginnen.
Carolien, Suzanne en Patricia, Oudercommissie GH.

CARNAVAL 2010 OP BURGST!!!
Kroeten
Op Kroeten is het na een hele week workshops in
carnavalthema (dansen, maskers maken, schminken)
eindelijk vrijdag. Iedereen is prachtig verkleed en de
school is mooi versierd. De ochtend begint met in alle
klassen een modeshow, daarna is er in de aula
een hoswedstrijd. Verdeeld in 3 groepen gaan de
klassen aan het hossen onderleiding van meneer Leo.
Er worden spelletjes gedaan, in iedere klas zijn er spellen opgezet. Halverwege de morgen is het pauze en
krijgen alle kinderen een zakje chips en een pakje
drinken. Dit was geregeld door de Oudercommissie.
Daarna gaan de spelletjes weer verder. Ook komt de
prins van Giegeldonk nog even langs en die zet meneer Henk nog even in het zonnetje..
Om half 12 is het tijd voor de optocht, ondanks de
gladde wegen gaan we lopen. Iedereen achter de muziek aan!!!! Het was een super feestje!
Elma Riemslag Oudercommissie Kroeten.

GROENE HIL
Ook op de GOENE HIL was het feest.
Daar kwam ook de prins met zijn gevolg. De kinderen
hebben hier gehost en spandoeken geverfd. Ook werden de leerkrachten mooi verkleed met kleding ontworpen door eigen leerlingen. De Oudercommissie
heeft hier gezorgd voor een echte carnavalskoek,
drinken en een zakje chips.
Op vrijdag 12 februari stonden alle kinderen waarschijnlijk al vroeg te trappelen van ongeduld om in
hun mooiste carnavalsuitdossing naar school te gaan.
Op school begon het feest meteen goed met een polonaise over het schoolplein. Omdat het erg glad was
hosten de leerkrachten alle kinderen naar binnen,
waar ze in de aula verzamelden. Daar verscheen Prins
Adrianos onder muzikale begeleiding van de BimdeBloazers. Nadat de Prins het carnavalsfeest, met als
thema ‘Ut de doeke doen’, officieel geopend had kon
het hossen echt beginnen.
Daarna gingen de leerlingen terug naar hun klas voor
een apart carnavalsprogramma. Natuurlijk was er

SPORTDAG BOVENBOUW
In de Jaarkalender treft u geen sportdag voor de Bovenbouw aan. Die kon nog niet gepland worden wegens een verbouwing van het atletiekterrein van
Sprint. De middenbouw wijkt uit naar het veld bij de
Texashoeve, de bovenbouw doet op 3 juni mee met
de “KIDS Sport Spelendag” die op diverse locaties
gehouden wordt. U ontvangt hier tijdig meer informatie over.

VAKANTIES 2010 - 2011
Wij hebben van een aantal ouders al vragen gehad
over de vakanties in het volgende schooljaar.
De regeling wordt deze week definitief door de GMR
vastgesteld maar de “vaste” vakanties staan al vast.
Alleen een enkele vrije middag en studiedagen moeten nog worden vastgesteld.
We zetten de vakantieregeling hierbij in de Heksenketel:
Herfstvakantie 2010
Kerstvakantie 2010-2011
Voorjaarsvakantie 2011
2e Paasdag 2011
Meivakantie 2011 PO (VO anders)
Hemelvaart 2011
2e Pinksterdag 2011
Zomervakantie 2011

ma 25-10 t/m vr 29-10
ma 27-12 t/m vr 07-01
ma 07-03 t/m vr 11-03
ma 25-04-2011
ma 02-05 t/m vr 13-05
do 02-06 en vr 03-06
ma 13-06-2011
ma 11-07 t/m vr 19-08

MEDEDELINGEN ZORGTEAM
In deze rubriek zal Intern begeleider Marijke van Eil geregeld korte artikelen en mededelingen plaatsen die voor de
ouders van belang kunnen zijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin in de
Haagse Beemden
CJG Breda is er voor iedereen. Jij bent er welkom voor
persoonlijke aandacht in een vertrouwde omgeving.
Telefonisch, via internet of op locatie… Onze betrokken deskundigen staan voor je klaar.
Vind je het fijn om te bellen?
Het is heel normaal dat je tegen een vraag of probleem aanloopt waar je even niet uitkomt. Of dat er
iets is waar je graag met iemand over wilt praten. Dan
kun je altijd terecht bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via
0800 - 444 000 3. Dit telefoonnummer is gratis, ook
als je mobiel belt.
Wil je online je vraag stellen?
Je kunt bij ons terecht met al je vragen. Stel ze via
het contactformulier op de site. (www.cjgbreda.nl)
Wij geven je dan zo snel mogelijk antwoord.
Kom je liever langs?
CJG Breda is een prettige plek om elkaar te ontmoeten. Je vindt er een luisterend oor, informatie en wekelijks zijn er inloopspreekuren. Een afspraak maken
is niet nodig, maar het mag natuurlijk wel. Je vindt ons
op dit moment op twee plekken in Breda.
CJG Breda – locatie Haagse Beemden
Vlierenbroek 30
4822 XM Breda
Tel. 0800 - 444 000 3.
Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0017.00 uur

TIP!!:
Als je als ouders op zoek bent naar extra oefenmateriaal voor je kind is www.meestermichael.nl een echte
aanrader!
Voor alle groepen en vakken is er oefenmateriaal beschikbaar!

KIES: Spel- en praatgroep voor kinderen in echtscheidingsituatie
Na de meivakantie start in het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG), de spel- en praatgroep KIES.
KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situatie en is
ontwikkeld door Bureau Klassenwerk.
Met het programma KIES is een korte begeleiding van
kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders
meemaken mogelijk.
Deze KIES-groep is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen. Afhankelijk van de leeftijden in de groep
wordt gewerkt met verhaal, spel, drama, muziek, tekenen en gesprek. KIES bestaat uit 8 bijeenkomsten
van ongeveer een uur en er kunnen maximaal 10 kinderen aan meedoen. KIES wordt aangeboden in het
CJG en wordt begeleid door 2 KIES-coaches. Dit zijn
sociaal verpleegkundigen van de GGD West-Brabant.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag
direct na schooltijd.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact
opnemen met het CJG: tel. 0800-4440003.
Zij noteren uw naam en telefoonnummer. Eén van de
KIES-coaches zal dan op korte termijn contact met u
opnemen. De uiterlijke inschrijfdatum is op 26
april a.s.
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname van
KIES. Het CJG is gevestigd in de Brede School aan de
Vlierenbroek te Breda (wijk de Haagse Beemden).
Tevens kunt u voor meer informatie over KIES terecht
op www.KIESinfo.com
Nieuw!
Moeilijke eters
Effectieve oplossingen voor eetproblemen bij kinderen
De schrijfsters geven inzicht
in de kenmerken van moeilijke eters, de mogelijke
oorzaken - zoals omgevingsen gedragsfactoren, sensorische en motorische problemen - en bieden heldere
adviezen en praktische instructies om deze zaken op
te lossen. In dit boek is verder een behandelplan opgenomen om terugkerende
problemen bij het eten
grondig aan te pakken. De formulieren van dit behandelplan (en ander materiaal) kunt u kosteloos via de
website van uitgeverij Pica downloaden.
Moeilijke eters is geschreven voor ouders van kinderen met eetproblemen en professionals die met deze
kinderen werken. Vanaf 11 februari leverbaar.

---------------------- ingezonden ------------------------

Stichting Zomerkampen Breda
Via deze brief willen we u en vooral de kinderen op
uw school informeren over de zomerkampen die we
als stichting weer gaan organiseren. Dit jaar alweer
voor de 40e keer, dus een speciaal jaar!
Stichting Zomerkampen Breda organiseert kampweken voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16
jaar uit Breda en omstreken. Hieronder vind u de belangrijkste informatie en wat meer over de activiteiten
van de verschillende kampen in een week.
DATA
Week 1
Week 2

26 t/m 31 juli 2010
2 t/m 7 augustus 2010

KAMPEN
Brakkenkamp (BK)
Tienerkamp (TK)
Jongerenkamp (JOKA)

6 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 16 jaar

KOSTEN
Per kind, per week BK of TK
Per kind, per week JOKA

€ 77,50 (Bredapas € 38,75)
€ 87,50 (Bredapas € 43,75)

KAMPINFORMATIE
Vanaf 2 maart zijn wij elke dinsdag van 19.00 - 20.00
uur telefonisch te bereiken op nummer:
06 – 33900464 of via
administratie@zomerkampenbreda.nl.

