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BIJLAGE  

01-01 Cursus “schatten van ouders” (CJG) 

 

VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers,  

Afgelopen maandag ben ik met veel enthousiasme begonnen op Weilust. Vanaf het eerste 

moment voel ik mij heel erg welkom. 

De komende periode ga ik vooral gebruiken om de school zo goed mogelijk te leren kennen.  

Gedurende mijn eerste dagen hebben een aantal zaken wel gelijk mijn aandacht gevraagd. 

Door de werkzaamheden bij de Heerbaan is er extra druk op de straten rondom te school 

ontstaan.  

Gisteren heb ik u hierover al een bericht gestuurd. Ik hoop dat ik u snel verder en concreter 

kan informeren.  

Vanwege het coronavirus is het wegbrengen en ophalen leerlingen al een tijdje anders 

georganiseerd. Ik heb gemerkt dat dit vooral voor onze jongste leerlingen nog erg spannend 

is om zonder papa of mama het schoolplein op te lopen. 

We gaan ook bekijken op wat voor manier we dit voor onze leerlingen van groep 1-2 anders 

kunnen organiseren. 

Dit zelfde coronavirus beperkt ook mijn kennismaking met u als ouders. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact mij opnemen. 

Hopelijke tot snel!   

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

EINDE SCHOOLTIJDEN OP WOENSDAG 

Groep 1 om 12.10 uur (start 08.25) 

Groep 2 om 12.15 uur (start 08.30)  



(De verdeling van de groepen 1 en 2 vindt u in de brief die u afgelopen vrijdag ontving per 

mail en via Parro getiteld : Weilust info ouders Covid-19 start 24082020) 

 

HOOFDLUISCONTROLE 

Normaal gesproken zou er deze week de controle op hoofdluis plaatsvinden bij de kinderen. 

Vanwege het coronavirus mogen er helaas geen ouders in de school komen. We willen u 

vragen uw kind(eren) zelf goed te (blijven) controleren op hoofdluis en het ons te melden als 

er sprake is van de aanwezigheid van deze kriebelige beestjes, dan kunnen we andere 

ouders ook vragen extra goed te controleren.  

Op onderstaande sites vindt u informatie over het voorkomen en behandelen van hoofdluis. 

https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/ 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis 

Team Kbs Weilust 

 

START BIBLIOTHEEK 

Beste ouders,  

Op woensdag 2 september gaat de bieb weer 

open. De kinderen mogen dan weer een boek 

voor op school en voor thuis uitzoeken. Denkt u 

eraan om de biebtassen weer mee te geven? 

Veel leesplezier ! 

De werkgroep bibliotheek 

 

HULP GEVRAAGD VOOR BIBLIOTHEEK 

Beste ouder,  

Vind jij het leuk kinderen te helpen met het vergroten van hun leesplezier?  

Dan is de schoolbieb iets voor jou ........... 

Wij draaien op dit moment 2 dagen bibliotheek voor de oudere leerlingen (woensdag en 

vrijdag van 08.45 tot 10.00 uur) en op vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur is de bibliotheek 

toegankelijk voor de leerlingen uit de groepen 1-2. 

 

Komt u ons team versterken? 

https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis


Zoek ons op het schoolplein (Linsey, mama van Casey,  of Eugenie, mama van Elise en 

Claudia) of meld je belangstelling bij de leerkracht van je kind of loop tijdens de 

openingstijden van de bieb eens binnen om mee te kijken.  

Wel vooraf even bespreken i.v.m. de corona richtlijnen! 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens. 

De werkgroep 'bibliotheek op school’ 

 

UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

NIEUWS VAN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) 

Beste ouders/verzorgers, 

Vanuit het CJG wil ik jullie laten weten dat er ondanks Corona de mogelijkheid is 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 telefonisch of per mail aan Hannelore (intern begeleider 

Weilust) laten weten wanneer je gebruik wilt maken van het inloopspreekuur van het CJG, 

hierbij worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. De spreekuren vinden in de oneven 

weken op donderdagochtend van 9.00 - 10.00 uur plaats.  

Mocht er nu toch een drempel zijn om contact op te nemen? Op de website van het CJG kun 

je antwoorden vinden op vragen rondom opvoeden/opgroeien. Denk hierbij aan ‘wat is de 

gemiddelde schermtijd voor je kind(eren)?’, ‘Hoe gaan we om met de scheiding?’, tips in 

grenzen stellen en/of consequent zijn en informatie over belonen en/of straffen etc. De 

website en onze gegevens staan hieronder vermeld. 

STAY HEALTHY!  

 Met vriendelijke groet, 

Joris Peeters 

Wijk-CJG’er Zuid-Oost 

 

M 06 48 45 34 04 

E joris.peeters@cjgbreda.nl 

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 

mailto:joris.peeters@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


& Lesley Feskens  

Wijk-CJG’er Zuid-Oost 

 

M 06-51202213     

E lesley.feskens@cjgbreda.nl  

Werkdagen: maandag t/m donderdag en vrijdag ochtend   

www.cjgbreda.nl  

 

 

Opvoeden en opgroeien, praat erover!  

 

CURSUS ‘SCHATTEN VAN OUDERS’ - MELD JE AAN! 

Schatten van Ouders maakt opvoeden nog leuker! 

Het opvoeden van kinderen in de basisschool 

leeftijd is bijzonder en leuk, maar brengt ook 

uitdagingen met zich mee.  

In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief opvoeden centraal.  

Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je wordt je bewust van jouw eigen schat aan 

opvoedkennis!  

Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij jouw gezin.  

Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig.  

Kortom: Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle opvoedvragen - groot 

en klein . 

Data van deze cursus zijn: 30 september, 14 oktober, 4 en 18 november. Je kunt je voor deze 

cursus aanmelden via www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis 

Meer weten?  

Kijk voor meer info en voorwaarden op www.cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders  

Zie ook de bijlage.  
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