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JAARKALENDER
Zoals eerder aangegeven kunt u met ingang van het nieuwe jaar de jaarkalender zien in de Agenda van
Parro. We kijken een tijdje aan hoe dat bevalt. Mócht blijken dat dit niet zo goed voldoet dan zoeken
we daarvoor een oplossing.
In de vorige Heksenketel plaatsten we al het vakantierooster en de losse vrije (studie)dagen.
Er is nog een kleine aanvulling te melden waar u alvast rekening mee kunt houden:
Tot nu toe waren de kinderen altijd op de laatste donderdagmiddag vóór de Kerstvakantie vrij doordat
we dan ’s avonds de Kerstviering op school hebben. Dit jaar willen we dit echter anders gaan doen en
wel als volgt:
 Donderdag 19 december is het school zoals anders van 8.25 – 12.00 uur én 13.15 – 15.15 uur. De
kinderen gaan om 15.15 uur naar huis (of BSO) en komen dan ’s avonds terug voor het Kerstdiner.
 Dat is op zich een lange dag, maar…. we zijn dan vrijdag 20 december vrij.
We voorkomen hiermee dat er in één week drie halve dagen (ochtenden) zijn, t.w. woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend. Doordat we de vrijdag vóór de kerstvakantie nu vrij kunnen plannen
geeft dat veel ouders hopelijk wat extra ruimte bij de kerstvoorbereidingen en/of vakantieplanning.

RUILMARKT
Deze week viel de Ruilmarkt bij velen wel erg plotseling op het dak.
Hoewel we dit vaker organiseren stond het niet gepland en het idee
kwam ineens naar voren met als gevolg een erg krappe berichtgeving.
Voor volgend jaar staat de Ruilmarkt weer op de kalender in de laatste
schoolweek in juli 2020!

VAKANTIE !!!

Het hele team van Burgst wenst alle kinderen en ouders een fijne
en ontspannende zomervakantie toe!
We zien iedereen graag weer terug op maandag 19 augustus!!

- - - - - - - - - - ingezonden - - - - - - - - - - - Onderstaande bijdrage plaatsten we al eerder maar we vinden het een érg leuk en zinvol aanbod!
Daarom nogmaals ter herinnering!

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb!
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst
50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1
juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend
tot en met 31 augustus.

Grenzen stellen, hoe doe je dat?
Veel ouders vinden het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen.
Grenzen stellen wil niet zeggen dat je niet van je kind houdt. Juist om de relatie met je kinderen goed te
houden, moet je grenzen stellen. Je zult merken dat je kind zich prettiger gaat gedragen als de grenzen
duidelijk zijn. Heb je een tijdje niet zo op de grenzen gelet? Begin er dan opnieuw mee.
Hoe stel je grenzen?
Grenzen stellen kan op verschillende manieren: door ongewenst gedrag te verbieden, te negeren, te
bestraffen of je kind even apart te zetten.
Tips om duidelijke grenzen te stellen
 Zorg dat jij en je partner dezelfde grenzen hebben.
 Pak niet te veel dingen tegelijk aan. Begin met het belangrijkste, of het meest storende.
 Wees consequent. Handel steeds op het moment dat je kind de grens bereikt of net daarvoor.
 Ga niet in discussie over een maatregel die van tevoren is afgesproken.
 Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.
 Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je
rolschaatsen, maar wel buiten op het pleintje.’
 Neem de tijd om negatief gedrag van je kind rustig samen te bespreken. Kies daar een goed
tijdstip voor en doe het liever niet na een heftige ruzie.
 Ook moeilijke omstandigheden is het belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat geeft je kind
houvast.
Voorkom grenzen stellen: geef aan wat je verwacht
Je kunt voorkomen dat je een grens moet stellen door te zeggen wat je wél van je kind verwacht. Door
regels af te spreken of door positief gedrag te belonen leert je kind gaandeweg waar het aan toe is.
Bijvoorbeeld: ‘Wil je me helpen met de tafel afruimen?’ Als je kind dit inderdaad doet, kun je het daarvoor
belonen: ‘Wat kun jij al goed helpen!’
Filmpje: Grenzen stellen
In dit filmpje geeft Fiona zes tips die kunnen helpen bij het stellen van grenzen.
Wil je een keer verder praten over dit onderwerp?
Neem dan gerust even contact op met de school-CJG-er.
Op jouw school is dit: Floortje Geers, e-mail: floortje.geers@cjgbreda.nl
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl.
Je kunt ons ook volgen op facebook, Twitter en LinkedIn

