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BIJLAGE 
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Beste ouders/verzorgers, 

I.v.m. de richtlijnen rondom corona worden er momenteel op de scholen geen spreekuren 

gedraaid vanuit het CJG Breda. Voorheen hadden ouders/verzorgers de mogelijkheid om 

even binnen te lopen om vragen te stellen, te sparren en/of een praatje te maken over het 

opvoeden/opgroeien van je kind(eren). Wij kunnen ons goed voorstellen dat je in deze 

bijzondere periode misschien wel meer en/of andere vragen hebt dan voorheen. Via deze 

weg willen wij je laten weten dat we er nog steeds voor je zijn. Je kunt ons benaderen per 

mail of telefoon (bellen of appen). Mocht het nu toch een drempel zijn om contact op te 

nemen? Op de website van het CJG kun je ook veel antwoorden vinden op vragen rondom 

opvoeden/opgroeien. Denk hierbij aan wat is de gemiddelde schermtijd voor je kind(eren), 

tips in grenzen stelen of consequent zijn, informatie over belonen of straffen etc. De website 

en onze gegevens staan hieronder vermeld.   

Met vriendelijke groet,  

Joris Peeters 

Wijk-CJG’er Zuid-Oost 

M 06-48453404 

E joris.peeters@cjgbreda.nl  

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag & 

Lesley Feskens  

Wijk-CJG’er Zuid-Oost 

M 06-51202213 

E lesley.feskens@cjgbreda.nl  

Werkdagen: maandag t/m donderdag  

www.cjgbreda.nl  
Opvoeden en opgroeien, praat erover!  

mailto:joris.peeters@cjgbreda.nl
mailto:lesley.feskens@cjgbreda.nl
http://www.cjgbreda.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvmIeJwoPnAhXhsaQKHdBZAwcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.drdevisserschool.nl/voor-ouders/cjg-breda/&psig=AOvVaw3K89g_TG-4lRU7wYtq5u26&ust=1579105904165454
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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Ik hoop dat u ondanks alle beperkende maatregelen 

toch hebt kunnen genieten van een fijne 

meivakantie.  

Helaas zonder traditionele Koningsdag en 

Bevrijdingsdag, maar wel met wat aandacht daarvoor 

op allerlei creatieve wijzen. 

De mogelijkheid om je eigen tempo te bepalen is eigenlijk altijd fijn toch? 

We zijn op school dus weer begonnen. Weliswaar op halve kracht, maar toch. 

Het was wel heel fijn om de kinderen te zien en om je heen te hebben. 

Een leeg gebouw is wel opgeruimd en schoon, maar zeker niet gezellig. 

Wij denken dat we een goede (her)start gemaakt hebben. 

Het plan van aanpak dat u werd toegestuurd is goed 

gelezen. 

Alle ouders en leerlingen werken enthousiast mee aan de 

regels die we hebben opgesteld en alle leerlingen kunnen 

veilig en rustig naar binnen. 

We merken aan de reactie van ouders en leerlingen dat ook 

zij blij zijn elkaar weer te zien en te spreken en weer naar school te kunnen. We merken ook 

dat ouders tevreden zijn over de gang van zaken.  

Laten we dat zo proberen te houden. We hebben met ons allen heel veel geduld nodig. 

Geduld om dit nog even vol te houden en geduld om elkaar goed te blijven begrijpen en 

‘verstaan’. 
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Onder medewerkers en onder ouders en dus natuurlijk ook bij 

leerlingen merken we dat er veel ongerustheid is.  

We hebben dus besloten om de eerste week zo veel mogelijk te 

werken aan het sociaal emotioneel welbevinden van de 

leerlingen. 

We laten hen zo veel mogelijk vertellen over wat ze weten, wat ze 

meegemaakt hebben, of waar ze bang voor zijn, of welke andere 

emotie zij er bij voelen, enzovoorts. 

Voor we ons volledig storten op taal, rekenen en andere belangrijke vakken zorgen we eerst 

dat de leerlingen weer een structuur in de dag en dus in hun leven krijgen en dat ze zich 

weer op elkaar kunnen gaan richten, lekker in de vrijheid die ze zo  hard nodig hebben. 

Op vijf na hebben we weer al onze uitgeleende chromebooks 

terug, die inmiddels bijna allemaal – dankzij meneer Johan, 

die daar heel veel werk aan heeft gehad – ontsmet en 

opgepoetst terug in hun kast staan op te laden.  

We kunnen dus volledig aan 

de slag. Het spijt ons dat we 

nu niet meer alle ouders van dienst kunnen zijn met een 

device voor thuis. Maar als u geen kant uit kunt, mag u dat 

altijd melden, zodat we kunnen kijken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. 

Ik moet u wel melden dat de geplande sessie van de schoolfotograaf op 26 mei aanstaande 

niet doorgaat. Uiteraard vanwege de coronamaatregelen. 

De ouders van de ouderraad die dat dit jaar verzorgen, zijn in overleg met de 

schoolfotograaf om te kijken wat nog wel mogelijk is. 

Zij hebben beloofd hier nog op terug te komen. 
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Aangezien we nog maar drie dagen ervaring hebben, 

heb ik deze week nog niet zo veel te melden. 

Dus ik wens u graag een heel fijne en zonnige week, 

mede namens het team van Weilust. 

Volgende week verschijnt er geen Weilustwekker 

i.v.m. Hemelvaartsdag, de leerlingen zijn hierdoor 

donderdag 21 en vrijdag 22 mei vrij.  

Met vriendelijke groet, 

Kees van Sprundel, directeur 

 

OPROEP OUDERS 

DEEL JOUW KENNIS EN WORD LID VAN DE GMR INOS 

Wil je je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke kant 

van het onderwijs? Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de GMR! Wij 

zijn op zoek naar medewerkers en ouders die de GMR komen versterken. 

Ouders met een of meer kinderen op een INOS-school kunnen zich kandidaat 
stellen; ook als je geen lid bent van een MR. Nieuwsgierig? Ontdek wat er 

zo leuk is aan het GMR-lidmaatschap. Lees meer in bijgaande flyer en ga 
naar de INOS website: 
 Info GMR verkiezingen  
 

Kandidaatstelling 
• Kandidaatstelling gaat per email en kan tot en met 12 juni a.s. 

Geef in je mail in 5 tot 10 regels aan waarom jij je kandidaat stelt 
en voeg een foto van jezelf toe. Stuur dit naar: gmr@inos.nl 

• Bij aanmelding ontvangen alle kandidaten een ontvangstbevestiging 
van hun kandidaatstelling en een toelichting op de procedure 

https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/verkiezingen-gmr-2020/
file:///C:/Users/petra.haverman/OneDrive%20-%20INOS/000GMR2019-2020/Verkiezingen2020/Mailing%202020/200317%20Oproep%20ouders.docx
file:///C:/Users/petra.haverman/OneDrive%20-%20INOS/000GMR2019-2020/Verkiezingen2020/Mailing%202020/200317%20Oproep%20ouders.docx
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• Uiterlijk op 15 juni a.s. stelt de verkiezingscommissie de 
kandidatenlijst vast  

Vragen? Stel ze gerust! Wie met de huidige leden praat, ontmoet in elk geval 

groot enthousiasme. 

Met vriendelijke groet,                                                    

namens de verkiezingscommissie GMR INOS 
 

Petra Haverman 

Ambtelijk secretaris GMR INOS 
gmr@inos.nl 

mailto:gmr@inos.nl

