Nieuwsbrief 13 – 2018/2019
Beste jongens en meisjes, beste ouders,

Zoals iedereen al wel via de media
heeft vernomen, is er op vrijdag 15
maart een landelijke onderwijsstaking.
Alle professionals in het onderwijs
staken, van basisschoolleerkrachten tot
medewerkers van de universiteiten. Het is voor het team van De Burchtgaarde geen
discussiepunt geweest, er is een grote bereidheid om te staken. Daarom zal onze school
op 15 maart gesloten zijn. Onze stichting INOS steunt de staking.
Het doel van de staking is om de salarissen, de loopbaanperspectieven en de werkdruk
zo aan te passen dat het vak weer aantrekkelijk wordt. In 2025 wordt een lerarentekort
verwacht van 10.000 banen. Ook op onze school merken we dit al. Het wordt steeds
moeilijker om vervangers te vinden voor ziekte en dus houden we ons hart vast voor
een griepgolf. Op het moment dat er geen vervanging meer beschikbaar is lopen alle
radertjes in de school vast. Het onderwijs stagneert en mensen die nu zorg dragen voor
ondersteuning en beleid kunnen hun werk niet doen.
We moeten met z’n allen de overheid ínspireren om te kijken naar goede voorbeelden,
bijvoorbeeld naar Finland, waar het vak leerkracht een begerenswaardig beroep is. Waar
balans is, omdat de salarissen en de werkdruk goed geregeld zijn, maar ook omdat je
als leerkracht een hele brede opleiding krijgt.
Het team heeft er alle begrip voor dat de staking voor ouders echt lastig is, dat
begrijpen we. We vinden het belang van gegarandeerd goed onderwijs echter zo groot,
dat we toch de keuze hebben gemaakt aan de staking deel te nemen. We hopen dat u
allemaal achter ons kunt staan; samen voorgoed onderwijs, nu en in de toekomst.

Gymlessen in groep drie: Juf Gertrud is weer volledig aan het werk. Dat betekent dat zij
twee dagen per week in haar kleutergroep staat en op de woensdagen in groep drie.
Echter mag zij met de fysieke problemen aan haar arm nog niet alleen de gymles geven.
Meneer Nico zal nu samen met juf Gertrud de komende tijd de gymles voor groep 3
verzorgen. Juf Gertrud is als leerkracht eindverantwoordelijk en meneer Nico kan onder
supervisie van juf Gertrud haar goed in deze les ondersteunen.
Vrijdagmiddag 5 juli zijn de kinderen vrij. Op de laatste middag van dit schooljaar zijn
de kinderen vanaf 12.00 uur vrij. Dan start de zomervakantie. Dit stond nog niet in de
kalender (op de app) dus dat passen we nog aan. Zet u het ook alvast even op uw
kalender of in uw agenda?
Rectificatie vakantierooster voor volgend schooljaar (2019-2020). Ik
had in de vorige nieuwsbrief een verkeerde datum opgegeven voor
de voorjaarsvakantie. Ik had maart aangegeven, maar het moest
natuurlijk februari zijn. Hierbij het correcte rooster voor de vakanties
in het volgende schooljaar:
Herfstvakantie:
maandag 14 oktober 2019– vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie:
maandag 23 december 2019 – vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari – vrijdag 28 februari 2020
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
Meivakantie:
maandag 27 april – vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart:
donderdag 21 mei – vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie:
maandag 13 juli – vrijdag 21 augustus 2020
Met vriendelijke groet,
mede namens het gehele team,
meneer Johan Traa.

Nieuws uit groep 6
Kanjertraining
We hadden de opdracht gekregen om de juf op te tillen voor een
vertrouwingstest.
We moesten aan de juf laten zien dat ze ons kan vertrouwen. En ja
het is gelukt de juf koos een paar kinderen uit en die moesten
haar optillen. We hadden het 3 keer gedaan.
En de laatste keer hadden we het met zijn alle gedaan.
Groetjes Malak, Job en Rosanne en de rest van groep 6

Nieuws van Wilma Keulaars van PS de Druppeltjes
Ik ga peutertuin de Druppeltjes en BSO Jungletuin verlaten. Na jarenlang met veel
plezier hier gewerkt te hebben, wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Donderdag 21 februari is mijn laatste werkdag.
Bedankt voor de fijne samenwerking en voor al die mooie jaren.
Het is dus geen:
DOEI OF DAG
MAAR
TOT ZIENS
MET EEN GLIMLACH :
Groetjes Wilma

Iedereen van De Burchtgaarde wenst juf
Wilma natuurlijk heel veel succes en plezier bij
haar nieuwe uitdaging!

Themabijeenkomst
Beste ouders/verzorgers,
Vanuit het CJG Breda zal er binnenkort een themabijeenkomst georganiseerd worden op de
Burchtgaarde. Nu is mijn vraag waar ligt nu de interesse van jullie als ouders/verzorgers?
Via de volgende link kunt u een stem uitbrengen:

https://nl.surveymonkey.com/r/T5L89DG
Aan de hand van het aantal stemmen zal er een keuzen gemaakt worden. Er kan in de maand februari
gestemd worden. Na de carnavalsvakantie volgt er meer informatie. Mochten er vragen zijn kunt u
binnen lopen tijdens het spreekuur. Ik ben aanwezig op donderdag middag in de oneven weken van
15.00 tot 16.00. Ik ben ook bereikbaar via de mail of per telefoon.
Met vriendelijke groet,
Lesley Feskens

School CJGer Breda Zuidoost
Lesley.feskens@cjgbreda.nl
0800-4440003 / 06-51202213
Werkdagen: maandag t/m donderdag
www.cjgbreda.nl
Volg ons ook op Facebook en Twitter

Als je kind verliefd is
Wie kent het gevoel niet? Kriebels in je buik en alleen maar bij ‘die ander’ willen zijn. Zucht, verliefd.
Ook kinderen kunnen verliefd zijn. En dat is voor ouders soms best vreemd. Moet je deze gevoelens
wel of niet serieus nemen? Hier wat tips en informatie over hoe je verliefdheid bij je kind herkent en
hoe je ermee kunt omgaan.

Waaraan kun je merken dat je kind verliefd is? Je kind is waarschijnlijk helemaal gefocust op die ander.
Praat veel over hem of haar en wil er veel tijd mee doorbrengen. Verliefde kinderen zijn vaak drukker
dan normaal en glimlachen vaker. Ook kunnen ze moeite hebben met eten en met de concentratie.
Wat gebeurt er in je lijf als je verliefd bent?
Als je verliefd bent maken je hersenen bepaalde stofjes (hormonen) aan: dopamine en adrenaline. Deze
zorgen ervoor dat je meer geluk en plezier ervaart. Een verliefd persoon wil vaak en veel bij de ander
zijn omdat er dan weer nieuwe stofjes worden aangemaakt. Want geluk is verslavend. Na een of twee
jaar maakt je lichaam deze stoffen niet meer aan en neemt vaak ook de verliefdheid af.
Kleuterliefde
Vanaf hun vijfde of zesde jaar kunnen kleuters voor het eerst verliefd worden. Jongens en meisjes
krijgen meer oog voor elkaar en voor sociale contacten. Op deze leeftijd spelen de hormonen nog geen
rol. Soms worden ze verliefd op iemand van hun eigen geslacht (de juf, hun vader of moeder). Gewoon
omdat ze die ander de liefste van de wereld vinden. Het zegt niets over hun seksuele geaardheid. Als ze
bij ‘de ander’ in de buurt zijn, voelen ze zich blij. Ze kunnen er ook wat nerveus of onzeker van worden.
Op deze jonge leeftijd is er meestal nog geen sprake van lichamelijke intimiteit. Kinderen hebben zelf
nog geen behoefte aan kusjes geven of elkaars hand vasthouden. Doen ze dit wel dan is het vaak
aangemoedigd door de omgeving.
Eerste verkering
Kinderen van 8 á 9 jaar worden al vaker verliefd op kinderen van het andere geslacht. Op deze leeftijd
spelen jongens vooral met jongens en meisjes met meisjes. Dit maakt het andere geslacht spannend en
zo raken ze verliefd en krijgen hun eerste verkering. Dit houdt meestal niet meer in dan samen spelen
en zeggen dat ze verkering hebben.
Puberliefde
In de puberteit zijn kinderen extra gevoelig voor hormonen als dopamine en adrenaline. Dit komt door
de ontwikkeling van de geslachtshormonen. Verliefde gevoelens kunnen een stuk heftiger zijn. Ook het
verdriet is groter als de gevoelens niet worden beantwoord. Verkering hebben krijgt een andere
betekenis en er is vaker sprake van intimiteit. De behoefte aan zoenen en seksualiteit ontstaat vanaf een
jaar of 13. Het is belangrijk om je kind seksuele voorlichting te geven.
Tips
•
•
•
•

Neem de verliefde gevoelens serieus. Ze zijn echt en kunnen heel heftig zijn.
Praat met je kind over zijn of haar gevoelens en over relaties en seksualiteit.
Gebruik eventueel boekjes die passen bi j de leeftijd van jouw kind om over dit onderwerp te
praten.
Geef het goede voorbeeld aan je kind. Laat zien dat jullie het leuk hebben samen. Geef elkaar af
en toe een knuffel waar iedereen bij zit.

CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht bij de
School-CJG-er van CJG Breda. Op jouw school is dit: Lesley Feskens e-mail: Lesley.feskens@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 .

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

