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OUDERAVOND 9 APRIL
Op 9 april j.l. organiseerden wij voor de tweede keer een Ouderinformatieavond met deze keer 6
workshops over allerlei onderwerpen.
Ruim 75 ouders schreven zich in en konden die avond twee workshops van elk 45 minuten volgen.
De reacties waren erg positief! Sommige workshops hadden best langer mogen duren.
Wij hebben ieders mening weer gevraagd en nemen dat mee naar het volgende jaar.
Alle ouders en natuurlijk de presentatoren van de workshops heel hartelijk dank voor jullie komst,
deelname en inzet!
Bij de workshop “Mediawijsheid van uw kind” werd een interessante Powerpoint gebruikt
met goede tips. Deze sturen we met deze Heksenketel mee zodat iedereen dit nog eens na
kan lezen.

HAAGSE BEEMDENLOOP en AVONDVIERDAAGSE
De inschrijving voor de HB loop is gesloten en we zitten nu op 170 deelnemers!!
Dat is natuurlijk erg leuk en we hopen dat velen op 31 mei deze lopers aan komen
moedigen!!

De inschrijvingen voor de Avondvierdaagse van 2 t/m 5 juni zijn
gestart!
U heeft op vrijdag 17 april een mail ontvangen met een
inschrijvingsbrief.
Deze kan ingevuld met gepast deelnamegeld worden ingeleverd op
school bij de eigen leerkracht.
Let u er op dat door de vakantie het aantal inschrijfdagen heel
beperkt is!
Dat kan morgen, 24 april en nog op de maandag, dinsdag en
woensdag na de meivakantie!
We hopen natuurlijk op veel lopers en een gezellige wandeltocht!

HEKSENKETEL EXTRA
Gisteren stuurden we u een extra Heksenketel nummer 11.
Daarin extra informatie over onze schooltijden.
We wijzen u met nadruk op deze uitgave zodat u op de hoogte bent van zaken.
We zijn er nog niet uit, na de vakantie praten directie en MR verder hierover en willen we een
informatieavond plannen over dit onderwerp. U wordt hier uiteraard voor uitgenodigd.

MEIVAKANTIE !!
Morgen is het zover! De meivakantie begint dan.
De hele ochtend zijn alle kinderen bezig met het vieren van Koningsdag.
We starten met het Koningsontbijt, gevolgd door een sport- en spelochtend.
Ná de meivakantie is er een korte week omdat dan donderdag en vrijdag weer vrij zijn in verband
met Hemelvaartsdag.
We wensen iedereen een leuke en hopelijk zonnige vakantie toe! De berichten zien er nog niet zo
zonnig uit, we moeten dat maar even afwachten.
We hopen iedereen weer te zien op maandag 11 mei !!

SPORTDAG GROEPEN 3 EN 4
Op woensdag 13 mei hebben de groepen 3 en 4 hun sportdag!
De ouders hebben daar al een aparte brief over gehad.
Let u er nog op dat de sportdag op het terrein van voetbalvereniging Boeimeer is?

========

ingezonden = = = = = = = = =

Nutsbasisschool Burgst
Opvoeden is een leuke, veelzijdige en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wil je
weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het
internet. Meestal is dit voldoende. Soms blijven er vragen waar je geen antwoord op weet of waar
je je onzeker bij voelt. Met deze vragen over opvoeden en opgroeien kun je terecht bij CJG Breda.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800- 444 000 3. Je kunt ook een
kijkje nemen op onze website: www.cjgbreda.nl
Binnen de Bredase scholen is een school-CJG-er als aanspreekpunt aanwezig om vragen van ouders,
leerkrachten en kinderen te beantwoorden. Binnen jouw school is dit Moniek Boin. Je kunt bij haar
terecht voor tips, adviezen en/of een luisterend oor.
Nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015
CJG Breda geeft sinds 1 januari 2015 ook uitvoering aan de nieuwe Jeugdwet. Dit betekent dat wij
specialistische zorg kunnen inschakelen als dit nodig is. Maak je je zorgen om de ontwikkeling van
jouw kind en ben je op zoek naar specialistische zorg? Dan kun je dus ook bij CJG Breda terecht.
Samen kijken we naar welke hulp of ondersteuning er nodig is, wat je zelf kunt doen of waarbij je
netwerk kan ondersteunen of dat er specialistische jeugdzorg nodig is. Voor deze hulp is een
beschikking van CJG Breda nodig.
Wijkteam noordwest
In het wijkteam van CJG Breda noordwest (Haagse Beemden en Prinsenbeek) werken school CJG-ers,
waaronder Moniek Boin, en coaches. De school-CJG-er is de eerste contactpersoon. Heeft jouw gezin
of kind voor langere tijd ondersteuning nodig dan kan in overleg een coach worden ingezet. Is er dan
toch nog specialistische zorg nodig dan kan hiervoor een beschikking worden gegeven. Voor meer
informatie kun je een kijkje nemen op www.cjgbreda.nl/veel-gestelde-vragen
Vragen? Neem dan gerust contact op met uw school-CJG-er Moniek Boin.
Zij is aanwezig op:

 Locatie Kroeten op maandag tussen 12.30 en 14 uur
 Locatie Groene Hil op dinsdag tussen 12.30 en 14 uur
Voor het maken van een afspraak kunt u ook contact met haar opnemen via e-mail:
moniek.boin@cjgbreda.nl , of via de leerkracht van uw kind.

