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JAARGANG 2017 - 2018       januari-februari 2018 

Open dag: zaterdag 10 maart    10.00-12.00 uur 
Inloopdagen: dinsdag 27 februari van 13.15-15.00 uur 
                        maandag 19 maart van 08.45-12.00 uur     

Meester Bert 
Meester Bert Luja is sinds januari 2018 niet meer werkzaam op onze school. 
Wij wensen Bert veel succes met zijn nieuw uitdaging! 

Parkeren 
Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school kan gaan. 
Helaas moeten we constateren dat geregeld auto’s 
fout geparkeerd staan, waardoor onveilige situaties 
ontstaan.  
De kinderen van groep 4 hebben in de week van 22 
t/m 26 januari groene kaarten uitgedeeld voor auto’s 
die GOED geparkeerd stonden en Oeps-kaarten aan 
de fout geparkeerde auto’s.  
De leerlingen van groep 4 gingen als echte 
“politiekids” onder leiding van hulpouders op het 
einde van de schooldag naar buiten om te 
controleren op de naleving van de parkeerregels 
rondom de school.  
De week erna kwam de politie controleren, hopelijk 
zijn er geen echte bekeuringen uitgeschreven. 
 

 
De parkeerregels op een woonerf 
Er mag alleen geparkeerd worden op daarvoor 
aangegeven plaatsen, plaatsen die voorzien zijn van 
een P-tegel of een P-bord. 

Opening schoolbibliotheek 
 
Woensdag 17 januari werd onze schoolbieb 
geopend door wethouder dhr. Pustjens. 
Vooraf mochten leerlingen een naam bedenken 
voor de bieb, dit is ‘boekenparadijs’ geworden. 
Jana Beunen, die de naam bedacht had, mocht 
het lintje doorknippen bij de ingang van de 
bibliotheek. 
De openingstijden van de bieb zijn: 
Dinsdagmiddag 13.00-15.45 uur 
Vrijdagmorgen 08.30-12.15 uur 
Ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 
kunnen samen met hun kind een boek gaan 
lenen. 
 
 

Judolessen 
Leerlingen van groep 3, 4 en 5 volgen op 
donderdagochtend een aantal judolessen. 
Hoewel Judo een vechtsport is, is het 
spelenderwijs vechten dat kinderen in de dojo 
doen een vorm van voorbereiding op vele 
uitdagingen in het latere leven. In het leven, als 
in Judo, zullen we niet altijd winnen. Judo leert 
kinderen te vallen en weer op te staan zonder 
zich te bezeren. 
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Positief opvoeden 

Het CJG geeft regelmatig workshops vanuit de 
methodiek Positief Opvoeden (Triple P). De 
workshops duren 2 uur en zijn gratis toegankelijk. Zo 
houd je opvoeden leuk. 
 

Workshop LEREN LUISTEREN       

Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. 
Leren gehoorzamen is een vaardigheid die 
kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren 
in de maatschappij. Maar hoe doe je dat nou, op een 
positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als 
ouder en je kind het beide prettig vinden? Dat leer je 
in deze workshop! 
dinsdag 6 februari van 19.30-21.30 uur, 
Kapelaniestraat 4 in Nederweert 
 

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN 

Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet 
het hele gezin hiervan. In deze workshop worden tips 
gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, 
in bed te laten blijven, door te laten slapen en 's 
ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt 
ook informatie over oorzaken van slaapproblemen. 
Met deze tips en informatie maak je een persoonlijk 
plan om de problemen rond het naar bed gaan en/of 
het slapen aan te pakken.  
dinsdag 27 februari van 19.30-21.30 uur, 
Zandkuilweg 8 in Maasbracht 
 
Gratis deelname. Aanmelden verplicht.                                                                                  
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg                                                               
info@cjgml.nl of www.cjgml.nl of 088-4388300           
                                                        
 

Op onze school kunnen ook individuele afspraken 
met een collega van het CJG gemaakt worden, om 
samen (eventueel met de leerkracht erbij) zorgen of 
vragen te bespreken.  
Een afspraak kan gemaakt worden via de leerkracht 
van uw zoon/dochter of met zorgcoördinator Judith 
van Kessel. 
 

Taakjes in huis 

Kinderen leren veel van regelmatig meehelpen in 
de huishouding. Ze krijgen gevoel voor 
verantwoordelijkheid en zelfdiscipline. Daar 
hebben ze nu en later in hun leven veel plezier 
van. Als iedereen in het gezin bepaalde klusjes 
doet, heb je bovendien meer tijd om leuke 
dingen met elkaar te doen. Hier 3 tips: 

1. Als kinderen het leuk vinden om zelf 
een boodschap te doen, geef ze dan 
de kans. Bouw het op door ze eerst 
de opdracht in de supermarkt te 
geven om iets van het lijstje te 
zoeken. En later door ze zelfstandig 
een boodschap te laten doen. 

2. Laat kinderen helpen bij het dekken 
en/of afruimen van de tafel. Je kunt bij 
meerder kinderen ook een verdeling 
maken en hier in rouleren. Voorkom een 
dagelijkse discussie door op de kalender 
te schrijven wie wat welke dag moet 
doen.  

3. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen 
zelf hun kamer opruimen en kleding in de 
wasmand doen. Verbind daar ook de 
logische consequentie aan, dat als je was 
niet in de wasmand ligt, het ook niet 
uitgewassen wordt. Hierdoor leren ze 
verantwoordelijkheid  te dragen voor hun 
eigen handelen. 

 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact 
opnemen met Tanja van Duuren, 
stafmedewerker CJG: 088-01 05 979 
tanja.vanduuren@cjgml.nl  
 

mailto:info@cjgml.nl
http://www.cjgml.nl/
mailto:tanja.vanduuren@cjgml.nl
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Top 3 gezonde tussendoortjes  

Met stip op 1: Fruit! 

Het is het perfecte tussendoortje omdat het vol vitamines en mineralen zit. Kies 

bijvoorbeeld een appel, sinaasappel, mandarijn, trosje druiven, pruimen, kiwi, 

aardbeien of een stuk meloen. Een banaan is ook heel goed voor na het sporten. 

Het  gaat er vooral om dat je naar hartenlust varieert en dat je rustig eet. Eet elke 

dag 2 stuks fruit. 

Groenten 

Rauwe groenten, zoals worteltjes, kerstomaatjes, radijsje, 

komkommer, rettich en paprika kun je onbeperkt eten. Zorg 

dat je altijd een voorraadje in huis hebt. Ook lekker bij de 

lunch. 

Een klein handje gedroogd fruit 

Denk aan een doosje rozijnen, cranberry’s, pruimen, vijgen, 
abrikooosjes en appels. Ook chips’van gedroogd fruit en groenten zijn 
lekker en puur. 

BEWEGING  

Bewegen heeft als voordelen dat uw kind op gezond gewicht blijft en het bevordert de  

lichamelijke motoriek. Naast de reguliere gymlessen is er een werkgroep ouders die zich inzet 

voor het schoolplein van onze kinderen.  

Het sportproject BIND “Sport in de buurt” organiseert in samenwerking met de sportverenigingen 

naschoolse sport activiteiten  voor groep 3 t/m 8. 

Waarom meedoen?  

* Kom in aanraking met nieuwe sporten.  

* Kinderen leren beter bewegen.  

* Verhoging van plezier in sport.  

* Samen met vriendjes & vriendinnetjes.  

* Bewegen is cool!                                                                                    www.menswsel.nl     

  

BIND is de afkorting voor Bewegen In Nieuwe Dimensies. Dit geeft aan dat het aanbod van sport- en beweegactiviteiten 


