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Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Gisteren hebben de kinderen
van de plusklas een
presentatie gehouden in de
vorm van een pop-up-store.
Voorafgaand aan het bezoek
van hun ouders en opa’s en
oma’s waren ze behoorlijk
zenuwachtig. De ouders en
grootouders die kwamen,
kregen bij de deur een
bedrag van 10 BIZ-euro’s.
Daarmee konden ze thee kopen, sleutelhangers, plaatjes van de kinderen van de plusklas (een
soort voetbalplaatjes) of een puzzel. Ook draaiden de kinderen twee reclamefilmpjes op een
laptop/chromebook. Het was net een echte winkel en er werd flink geshopt! Erg leuk om te zien.
De kinderen waren in de weken daarvoor flink aan het ondernemen geweest samen met juf
Sandra. Deze pop up store was het mooie resultaat daarvan.
De laatste tijd komen er veel verlofaanvragen binnen voor therapie voor leerlingen onder
schooltijd. Het betreft vaak fysiotherapie, logopedie, orthodontie of enigszins. Ik zal in
samenspraak gaan met de leerplichtambtenaar, inspectie en INOS om te kijken in hoeverre dit
gerechtigd is. Het gaat namelijk ten koste van de onderwijstijd en ik wil niet dat wij als school
hierdoor in de problemen komen met de inspectie. Dus ga ik even goed uitzoeken wat de juiste
richtlijnen/afspraken hiervoor zijn. Daar kom ik in een van de eerstvolgende nieuwsbrieven nog
op terug.
Er is weer een koffie-ochtend-momentje op donderdag 31 januari aanstaande van 08.45 –
09.15 uur. Wilt u even bijpraten met de directeur om schoolse of opvoedkundige zaken te
bespreken onder het genot van een kopje koffie of thee, dan bent u hierbij van harte
uitgenodigd. Heeft u jongere kinderen dan kunt u deze gerust meenemen. Ook de ranja staat
klaar 😉!

Volgende week heeft het team een werkoverleg waarin de
staking van 15 maart aanstaande aan de orde zal komen.
Vóór 1 februari moeten wij namelijk ons standpunt wat
betreft de stakingsbereidheid aan INOS laten weten. Dan
kan ik vervolgens na 1 februari laten weten of er op 15
maart op onze school wel of niet gestaakt gaat worden
door de medewerkers.

De projectgroep Onderzoekend en Ontdekkend leren binnen onze school is hard aan het
werk om te komen tot een keuze voor een nieuwe methodiek voor integratie van de
zaakvakken. We willen met ingang van het nieuwe schooljaar starten met een methode waarbij
de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur & techniek zijn geïntegreerd in
projecten. We hebben zo’n zevental methodes bekeken. We zijn ook naar een middag geweest
van schoolleverancier firma Reinders, waar alle uitgevers workshops en presentaties hebben
gegeven over hun methode. Daar zij twee methodes uit over gebleven die onze voorkeur
hebben op dit moment. Dat zijn Topondernemers en Blink. Mocht u interesse hebben en op het
internet eens willen kijken: de sites zijn https://www.onlineklas.info/topondernemers: en
https://blink.nl/educatie/blink-wereld.
Vorige week heeft een vertegenwoordiger van Topondernemers op onze school een presentatie
gegeven aan het team. Op maandag 28 januari volgt een presentatie aan het team van een
vertegenwoordiger van Blink. Vervolgens zullen we beide methodes gaan uitproberen
gedurende dit schooljaar. Met als doel om voor 1 mei tot een keuze te komen voor een van de
twee. We houden u op de hoogte van het vervolg van dit proces.
Dat was het voor deze keer, groeten namens het hele team,
Meneer Johan Traa

Beste ouders/verzorgers,
Net als voorgaande jaren doen wij als school weer mee aan de Nationale
Voorleesdagen.
Dit jaar vindt het Voorleesontbijt plaats op onze school op donderdag 24 januari a.s.
Alle kinderen mogen in pyjama (of badjas over kleding) naar school toe komen. Gelieve
in een tas/rugzak de kleding te stoppen voor later in de ochtend.
Het is de bedoeling dat alle kinderen ’s morgens vroeg thuis ontbijten. Het ontbijt op
school is namelijk bedoeld als een kleine aanvulling.
Namens de werkgroep van het voorleesontbijt.

Toys Paradise groot succes!
Donderdag 17 januari was er in de plusklas een project, de kinderen moesten een eigen
onderneming starten. Ons groepje heeft een speelgoedwinkel opgericht. Wij verkochten
sleutelhangers met ponponnen en puzzels voor alle leeftijden. Ook kon je plaatjes sparen van
ons team, omdat onze producten al snel uitverkocht waren konden onze klanten 2 kaartjes
grabbelen voor 1 euro. Uiteindelijk uit nood moesten we ook onze logo`s verkopen. Kortom het
was een groot succes.

Ons bedrijf Tea Time heeft veel klanten gehad, wij vonden dat heel gezellig we hopen jullie
ook!! Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie komst.

En met dank aan Ivo Coertjens voor onze prachtige shirtjes.
Groetjes medewerkers Tea Time

Nieuws uit Groep 8

Groep 8 is bij de gymles erg fanatiek geweest met het onderdeel acrobatiek. Zie hier het
geweldige eindresultaat!!

Kerst op de Burchtgaarde

Kerstbomen, lichtjes, een kerstman, een buitenvuurtje en een heus houten chaletje luisterden de
aula en de school op in de donkere dagen voor kerst. De klap op de vuurpijl was wel
donderdagavond 20 december; elke klas feestelijk versiert en menig haardvuur knisperde op de
digiborden, prachtige hapjes, heerlijke toetjes en geurende soep. De gekleurdheid van de
Burchtgaarde zinderde door de gangen. De drukbezochte afsluiting liet ook de ouders proeven
van al dit lekkers en proosten op een goed en liefdevol 2019! Het gedurfde zingen van Meneer
Johan onderstreepte deze wens nog eens.
Wij kijken, als ouderraad, met trots en plezier terug op deze kersttijd en willen op deze plaats
alle extra handjes voor op- en afbouw bedanken, dus Dennis, Jasper, Joeri, Sandy, Judith, Lotte,
Nico, Inge, Patricia, Majella, Evelien en Esther; BEDANKT!

Samen is Cool! En andere workshops voor kinderen
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf
opkomen en omgaan met emoties, leert je kind
spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de opvoeding
die jij als ouder geeft. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om
deze vaardigheden aan te leren. CJG Breda biedt (gratis) workshops aan kinderen van 7
tot 12 jaar waarin ze op een veilige en speelse manier met deze vaardigheden kunnen
oefenen.
Op 6 februari starten we met de eerste workshop: Samen is Cool! Voor kinderen die het soms
lastig vinden om samen te werken, zich niet zo makkelijk laten horen of wel eens vergeten naar
de mening van een ander te luisteren. De workshops bestaan uit twee bijeenkomsten. De
tweede bijeenkomst van deze workshop is op 13 februari.
Op 13 maart start de workshop: Dit ben ik! Hierin leren kinderen voor zichzelf op te komen en
hun grenzen aan te geven, ‘nee’ te zeggen. Hoe ze kunnen reageren als ze worden geplaagd. De
tweede bijeenkomst is een week later op 20 maart.
Op 7 maart start de workshop: Ik tel tot tien! Hierin leren kinderen omgaan met hun boosheid,
frustratie of irritatie en deze op een andere manier te uiten. De tweede bijeenkomst is op 3 april.
Op 10 april start de workshop: Ik voel me zo! Deze workshop gaat over het herkennen van
gevoelens. Te begrijpen waar ze vandaan komen en ze onder woorden te brengen. Kinderen
maken hier kennis met verschillende emoties. We oefenen op en speelse manier om de eigen
gevoelens en die van een ander te herkennen. De tweede bijeenkomst is op 17 april.
Alle workshops bestaan uit twee bijeenkomsten en worden begeleid door een
coach van CJG Breda. De genoemde data vallen allemaal op een woensdag en
het tijdstip is van 14:00 tot 15:00 uur. De locatie wordt na aanmelding bekend
gemaakt. Er is per workshop plaats voor maximaal 8 kinderen. Meer informatie
over de workshops vind je op onze website. Hier kun je je kind ook aanmelden.
Wil je graag overleggen of deze workshop iets voor jouw kind is? Neem dan
gerust even contact op met de school-CJG-er. Op jouw school is dit: Lesley
Feskens e-mail: Lesley.feskens@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

De eerstvolgende nieuwsbrief komt op vrijdag 1 februari a.s.

