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ANWB STREETWISE
Volgende week is het Verkeersweek! In ons
lesprogramma is er dan extra aandacht voor verkeer.
Hoogtepunt is onze deelname aan het lesproject
Streetwise van de ANWB.
De locatie Kroeten zal hier aanstaande maandag 3
november mee gaan werken. De Groene Hil doet dit dinsdag 4 november. Als het goed is heeft u
inmiddels een ouderfolder ontvangen waarin staat wat het allemaal inhoudt. Heeft u géén folder
ontvangen dan graag op school er naar vragen.
Kijkt u ook eens op de website: www.anwb.nl/verkeer/streetwise
Daar vindt u allerlei aanvullende informatie en filmpjes over dit project.
Op beide locaties zullen er uiteraard foto’s
gemaakt worden. Ook is het Haagse
Beemden Nieuws uitgenodigd om verslag te
doen.
Op de Streetwisedag zullen de kleuters de
lessen in hun eigen klas gaan volgen.
De groepen 3 en 4 zijn die ochtend in de
gymzaal (Kroeten of Ganzerik).
De groepen 5 en 6 hebben een
straatactiviteit en de groepen 7 en 8 hebben
fietsactiviteiten op het eigen schoolplein.
Het straatgedeelte zal voor beide locaties op het stuk
straat vóór ons gebouw op Kroeten zijn.
Ook de groepen 5, 5/6 en 6 van de Groene Hil lopen daar
dinsdag naar toe. De reden hiervoor is dat de ANWB een
recht stuk straat van 100 meter nodig heeft. Er mogen
geen geparkeerde auto’s op dat gedeelte staan. Dat is
op de Groene Hil niet realiseerbaar, vandaar dat
iedereen dit onderdeel op Kroeten gaat doen.
De foto’s laten al wel zien dat het een voor de kinderen
reuze interessant en leuk project is!!
Natuurlijk krijgen alle kinderen ook een écht Certificaat
van deelname.
We hopen op droog weer én een heel leuke dag!!

 U heeft vandaag een mail ontvangen met het activiteitenschema.

TE LAAT….
We zien vrij geregeld dat kinderen nét op het uiterste nippertje en ook te laat op school komen.
Dat kan natuurlijk een keertje gebeuren. Maar we zien ook dat er kinderen zijn waarbij dit wel erg
geregeld voorkomt. Dat is vaak vervelend voor de laatkomer zelf maar ook voor de klas die al
begonnen is en gestoord wordt.
De schooldeuren zijn na de tweede bel afgesloten, wie te laat komt moet zich via de voordeur
melden. Dit is op beide locaties het geval.
We vragen de ouders waarvan kinderen vaker te laat komen om alles in het werk te stellen dat hun
kind op tijd op school is. Dank voor uw medewerking.

THEATERLESSEN OP BURGST
VANAF MAART THEATERLESSEN OP BURGST!
Na schooltijd op locatie Groene Hil en Kroeten
Na het succes van afgelopen jaar willen we dit
graag gaan herhalen! Voor wie??
Voor iedereen die het wil proberen. Kinderen
gaan verhalen verzinnen, rollen bedenken en
scènes spelen.
Vind je het leuk om toneel te spelen en een
optreden te geven? Doe dan mee aan deze
theaterlessen van Nieuwe Veste bij ons op
school!
Jeroen Scholten aan het werk op de Groene Hil

Voor wie:
groep 5 t/m 8
Wanneer:
8 lessen op donderdag 13, 20, 27 maart. 3, 10, 17, 24 april en 15 mei.
Hoe laat en waar:
15.30-16.30uur speelzaal van de Groene Hil
16.45-17.45uur speelzaal van Kroeten
Kosten:
bij 10 deelnemers € 40,- voor 8 lessen en bij 15 deelnemers of meer: € 30,- voor 8 lessen.
Docent:
Jeroen Scholten van Nieuwe Veste.

Inschrijven kan vanaf nu per email, u ontvangt een bevestiging van deelname per email:
p.duijvelaar@nbsburgst.nl voor de theaterlessen op locatie Groene Hil.
Voor meer informatie bel: 076-5439008
l.huijsman@nbsburgst.nl voor de theaterlessen op locatie Kroeten.
Voor meer informatie bel: 076-5496065

* kinderen die niet op Burgst zitten zijn ook van harte welkom zich in te schrijven voor de
theaterlessen!

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

Je kind leren omgaan met internet en social media
Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en ook kinderen maken
er op steeds jongere leeftijd gebruik van. De mogelijkheden zijn eindeloos en kinderen vinden er
leuke spelletjes en veel informatie maar ook minder leuke onderwerpen die absoluut niet geschikt
zijn voor kinderen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders om hun kind tegen ongewenste
informatie te beschermen.
Lees verder: http://www.cjgbreda.nl/over-cjg/publieksvoorlichting/themas-scholen

CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je ook terecht bij de School-CJG-er
van CJG Breda. Op jouw school is dit Moniek Boin email: moniek.boin@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 .
Aanvullende tips over dit onderwerp? Mail ze naar opvoedtips@cjgbreda.nl

