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VAKANTIEROOSTER EN ACTIVITEITEN EERSTE WEKEN
Wij zijn momenteel bezig met onze nieuwe Schoolgids en een nieuwe Jaarkalender.
Op verzoek van veel ouders publiceren we belangrijke zaken zoals het vakantierooster en eerste
activiteiten in het nieuwe jaar al eerder zodat u hier met uw eigen planning alvast rekening mee kunt
houden.

Vakanties 2014  2015
Herfstvakantie 2014
Kerstvakantie 20142015
Voorjaarsvakantie 2015
2e Paasdag 2015
Meivakantie 2015
Hemelvaart 2015
2e Pinksterdag 2015
Zomervakantie 2015

ma 2010 t/m vr 2410
ma 2212 t/m vr 02012015
ma 1602 t/m vr 2002
ma 06042015
ma 2704 t/m vr 0805
do 1405 en vr 1505
ma 25052015
ma 2007 t/m vr 2808

Verder zijn alle kinderen vrij:
Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag Kerstvakantie
Vrijdagmiddag Carnaval
Vrijdagmiddag Zomervakantie

18122014 (compensatietijd Kerstviering avond)
19122014
13022015
17072015

De jongste kleuters (groep 1) zijn wegens toetsen voor de oudste kleuters vrij op de volgende
vrijdagochtenden: 30012015, 06022015, 1262015 en 19062015
Studiedagen, kinderen zijn dan vrij:
woensdag 11 februari 2015
woensdag 08 juli 2015
(De overige studiemomenten voor het team zijn dit jaar op woensdagmiddagen gepland.)

Overige activiteiten
Hieronder de activiteiten in de eerste weken van het schooljaar:
Informatieavond
groepen 12 en groepen 8:
groepen 3 tot en met 7:
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donderdag 11 september.
maandag 8 september.

FotoFons komt voor de allerlaatste keer (!) op Burgst op:
woensdag 3 september op Kroeten
donderdag 4 september op de Groene Hil.
Daarna gaat Fons écht met pensioen!
Sportdag groepen 12
woensdag 17 september op het veld van vv Boeimeer.
Details zoals tijden e.d. hoort u nog bijtijds.

VERKEERSPLEINEN WEER NETJES!
Met hulp van een aantal ouders hebben onze conciërges de verkeerspleinen weer een opknapbeurt
gegeven. De betonverf was behoorlijk verbleekt maar het ziet er nu weer fraai uit!!
Bedankt allemaal, ook namens de kleuters die het verkeersplein dagelijks gebruiken!

SCHOOLKAMP GROEPEN 8
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Kober kinderlunch gaat DIGITAAL!
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Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat Kober kinderlunch de administratie van het overblijven
digitaliseren. Dit betekent dat u op eenvoudige wijze uw kind(eren) online kunt aan en afmelden.
Het voordeel hierbij is dat de daadwerkelijk opgegeven overblijfbeurten achteraf gefactureerd
worden.
Verdere uitleg over dit nieuwe systeem volgt binnenkort via www.kober.nl, de nieuwsbrief van
school en/of per email. Houdt u deze berichtgeving goed in de gaten!

Scheiden
Wanneer de ouders gaan scheiden, brengt dat veel onzekerheid met zich mee. Kinderen kunnen hier
op verschillende manieren op reageren: ze zijn verdrietig, somber, druk, dwars of boos. Wat kunt u als
ouder doen om uw kind zo min mogelijk te belasten met de scheiding? In dit artikel leest u een aantal
tips van CJG Breda, Centrum voor Jeugd en Gezin.
Een scheiding geeft veel onzekerheid. Het is daarom belangrijk om duidelijkheid te scheppen. Als je
als ouders in staat bent om samen aan de kinderen te vertellen dat je uit elkaar gaat, is dat het beste.
Geef je kinderen de kans alles te vragen wat in hen opkomt en geef de ruimte voor hun gevoelens.
Soms denken kinderen dat ze de scheiding hadden kunnen voorkomen als ze bijvoorbeeld liever
waren geweest. Vertel kinderen dat het niet hun schuld is dat papa en mama uit elkaar gaan en leg
uit dat papa en mama niet meer van elkaar houden, maar wel allebei altijd van hun kind(eren) zullen
houden en dat dit nooit over zal gaan.
Wanneer de ouders gaan scheiden, hopen kinderen vaak dat het weer goed komt. Als je uitlegt dat
de scheiding definitief is, maak je voor je kind de weg vrij om de scheiding te gaan verwerken. Geef
zo eerlijk mogelijk antwoord op de vragen die het kind stelt. Leg uit wat er precies gaat gebeuren:
wie gaat er weg en waarheen en wanneer zien de kinderen de vertrekkende ouder weer. Kinderen
hebben behoefte aan eenvoudige en eerlijke antwoorden die zij kunnen begrijpen, zonder iemand de
schuld te geven.
Soms is een scheiding problematisch en betrekken de ouders de kinderen daarbij, gewild of
ongewild. Door problemen te bespreken in de aanwezigheid van de kinderen, gaan zij zich zorgen
maken en worden ze extra zwaar belast. Jullie kind houdt van jullie allebei, wil niet kiezen en moet
niet hoeven kiezen. Maak je niet boos over je expartner in het bijzijn van je kind en vecht geen
ruzies uit waar je kind bij is. Wanneer je kind over je expartner vertelt, probeer dan zo neutraal
mogelijk te reageren.
Door een scheiding verandert het dagelijks gezinsleven. Wanneer kinderen moeten verhuizen,
betekent dit vaak afscheid nemen van vriendjes uit de buurt en de klas. Daarnaast moeten ze
wennen aan een nieuwe plek in een andere omgeving en soms ook aan de nieuwe partner van de
ouders. Tijdens deze moeilijke tijd is het extra belangrijk dat alledaagse dingen gewoon doorgaan.
Veel ouders gaat het opvoeden echter wat minder goed af na een scheiding. Je staat er opeens
alleen voor, bent misschien wat minder consequent omdat het je allemaal te veel is. Je ziet wat meer
door de vingers, omdat je je misschien schuldig voelt. Maar juist nu heeft je kind jou nodig en
behoefte aan duidelijkheid, structuur en regelmaat. Wanneer je merkt dat je je kinderen niet de
benodigde hulp en aandacht kunt geven, zoek dan hulp. Bijvoorbeeld bij je vrienden of familie.
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CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij CJG Breda. CJG Breda
is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail via info@cjgbreda.nl .
U kunt ook contact opnemen met een van de SchoolCJGers. Deze CJGprofessionals werken in vier
districten, en zijn bijvoorbeeld op de basisscholen te vinden. De SchoolCJGer 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.
De school CJGer van uw school is Moniek Boin. U kunt langskomen op een van de spreekuren op de
school van uw kind, of mailen naar moniek.boin@cjgbreda.nl
Het is ook mogelijk om via de leerkracht contact te leggen.

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Egypte, Bulgarije of……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent
en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals
Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije (!) adviseren wij vaccinaties o.a.
tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte verspreidt zich vaak na terugkomst
van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op school. Hierdoor worden
meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met
vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een
vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht vindt u
op de website van het RIVM.
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties nodig
zijn en maak heel gemakkelijk een afspraak online of bel met ons klantcontactcentrum voor een
afspraak op een GGD bij u in de buurt: 0900-82 22 467.
www.ggdreisvaccinaties.nl
www.twitter.com/GGDreistmee
www.facebook.com/GGDreistmee
------------------------------------------------------------------

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Mw. H. Klingenberg
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Programmamanager Preventie van Infectieziekten GGD West-Brabant
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