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HIJ KOMT, HIJ KOMT ……
Afgelopen maandag is het sinterklaasjournaal begonnen. We volgen ook dit jaar met school de
activiteiten en verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Vrijdag 24 november is er voor de groepen 1
t/m 4 Pietenmiddag!
We hopen dat we de Sint op dinsdag 5 december mogen verwelkomen op onze school.
Ouders/verzorgers zijn dan van harte welkom om te komen kijken om 8.30 uur, maar we willen hen
vragen om achter alle kinderen te gaan staan.
Lootjes trekken en surprises maken
Sinterklaas komt zaterdag weer aan in ons land. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben gisteren
lootjes getrokken.
De kinderen maken een surprise en een gedicht voor een ander kind en kopen een cadeautje.
Wilt u bij het maken van de surprises thuis een oogje in het zeil houden?

•
•

De prijs van het cadeautje is €3,50 excl. materiaal; het mag niet meer maar ook niet minder zijn.
De surprise mag naar eigen idee worden geknutseld. Bijv. papier, stof, hout enz. Geen plakkerige
producten en materialen die veel rommel geven. Verder moet er geen beitel of hamer
noodzakelijk zijn om de surprise te kunnen openen.

•

De surprise moet qua omvang zodanig groot zijn dat ieder kind zijn/ haar eigen surprise mee naar
huis kan nemen.

•

De kinderen maken bij de surprise een gedicht. Leerlingen van groep 5 doen voor het eerst mee op
school met surprises maken; wellicht is het raadzaam deze kinderen thuis wat extra te
begeleiden.

De kinderen mogen de surprises met gedichten dinsdagochtend 5 december mee naar school nemen.
Veel plezier met de voorbereiding!!

FLUORWEEK VAN 20 T/M 24 NOVEMBER IN BREDA
Als je donkere kleding draagt, ben je pas vanaf 20 meter zichtbaar.
Met lichte kleding vanaf 50 meter en met reflectie al vanaf 150 meter. Zorg dus dat je zichtbaar bent!
Tijdens de fluorweek gaan de basisschoolkinderen in Breda zo opvallend mogelijk gekleed. Ze dragen
fel gekleurde jassen, dassen en verkeershesjes, of ze komen met reflecterende of fluorescerende
elementen aan hun tassen, jassen of schoenen naar school. Tijdens de fluorweek krijgen de leerlingen
ook een reflecterende armband.
Alle 35 BVL-scholen uit Breda, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en Prinsenbeek doen mee.
DUS KOM VANAF MAANDAG 20 NOVEMBER GOED ZICHTBAAR VOOR HET VERKEER NAAR SCHOOL!

OUDERBIJDRAGE
Onlangs heeft uw zoon en/of dochter een brief meegekregen over de jaarlijkse ouderbijdrage voor het
schooljaar 2017-2018. Nog niet van iedereen is deze ouderbijdrage ontvangen. Het kan natuurlijk zijn
dat het aan uw aandacht ontsnapt is. Mocht dit zo zijn, dan willen wij u graag vragen de bijdrage
alsnog over te maken.
Voor de duidelijkheid vermelden we hieronder nog even de ouderbijdrage per groep:

Groep 1-2:

€ 27,50

Groep 3:

€ 30,-

Groep 4:

€ 41,50

Groep 5:

€ 27,50

Groep 6:

€ 32,50

Groep 7:

€ 32,-

Groep 8:

€ 40,-

U kunt de bijdrage overmaken op: Rabobank rekening nummer: NL67 RABO 0144 7774 60
ten name van: BS Jacinta, Breda onder vermelding van: naam, achternaam en groep van uw
kind(eren).
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage, kunt u altijd contact met ons opnemen
(kbsjacinta_ouderraad@inos.nl).
Ouderraad KbsJacinta

AANDACHT, HET MOOISTE CADEAU VOOR JE KIND!
Sinterklaas en Kerst staan voor de deur. Een tijd van cadeautjes kopen en geven. Heerlijk, die
stralende glimlach en blijdschap van je kind als hij een cadeautje uitpakt. Toch hoef je je kind echt
niet het duurste en meest populaire speelgoed te geven. Je kind heeft uiteindelijk veel meer aan
‘cadeaus van liefde’ van jou als ouder. Met liefdevolle aandacht, geef je je kind het mooiste cadeau
dat je hem kan geven.
Aandacht geven aan je kind kan op allerlei manieren. Door contact te maken (een knipoog,
een knuffel of een aai over de bol). Of even rustig en vriendelijk benoemen waar je kind mee
bezig is: ‘’Wat zit je lekker te spelen met de blokken’’. Je kind kan doorgaan met zijn
activiteit en merkt tegelijkertijd dat je oog voor hem hebt. Hij voelt zich door jou
gezien. Ook door samen te spelen, praten, en naar hem te luisteren, geef je je kind echte aandacht.
Zelfvertrouwen
Wil je kind je iets vertellen, vragen of laten zien? Stop dan, als het kan, je bezigheden – leg je
telefoon en laptop weg- en besteed even alle tijd aan je kind. Een kort moment van aandacht is vaak
genoeg voor een kind om weer verder te kunnen met waar hij mee bezig was. Deze korte momenten
van betrokkenheid bij je kind zijn goed voor het zelfvertrouwen van je kind.
Meespelen en leren
Tijdens momenten van echte aandacht kan je kind van alles leren. Hij leert gesprekken te voeren en
zich in woorden uit te drukken. Door met je kind mee te spelen, leer je hem ook sociale vaardigheden
als op zijn beurt wachten en zijn gevoelens onder woorden brengen.
Tips:
Jij kent je eigen kind het beste en weet dus ook wat hij of zij leuk vindt. Probeer je kind hierin te
volgen. Per leeftijdsfase een aantal tips voor activiteiten:

•

Baby
Liedjes zingen, geluiden van je kind nadoen, kiekeboe-spelletjes, handelingen van je kind nadoen
(met speelgoed) en daarin zelf dingen voordoen.

•

Peuter
Bewegingsliedjes zingen (bijvoorbeeld ‘Klap eens in je handjes’), spelen met zand, naar de
speeltuin, boekjes bekijken en samen benoemen wat op de plaatjes staat.

•

Kleuter
Voorlezen, puzzel maken, knutselen, naar een kinderboerderij of fietsen.

•

Kind van 6 tot 12 jaar
Koekjes bakken, zwemmen, iets van lego bouwen, (bord)spelletjes doen of knutselen.

•

Puber en adolescent
Winkelen, wandelen of sporten.

Speelgoed geven aan je kind heeft natuurlijk ook goede kanten. Vooral als het je kind stimuleert om
lekker bezig te zijn. En, het wordt voor je kind en jouzelf extra leuk als jij meespeelt!
Wij wensen je alvast fijne feestdagen!
CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien, kun je ook terecht bij de School-CJG-er
van CJG Breda. Op jouw school is dit: Marij van Caulil e-mail: Marij.van.Caulil@cjgbreda.nl

Het volgende Weekjournaal komt op donderdag 30 november 2017.

