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Carnaval 
Is jullie doos met verkleedkleren al van zolder gehaald? Morgen is het feest! 

Vanaf kwart over 8 worden alle kinderen op het grote plein verwacht om met zijn allen Prins 

Antonîus en zijn gevolg welkom te heten(rond 8.30u) op Het Brakkenblok (zoals Kievitsloop genoemd wordt 

tijdens de Carnaval).  

Prins Antonîus zal onze eigen schoolprins en – prinses, onze nar, onze 

politieagent en onze Raad van Elf presenteren en na dit feestelijk 

samenzijn gaan we in optocht (rond 9.00u) naar het  Kraaiennest. 

Alle klassen hebben iets gemaakt voor deze optocht, dus het zou heel 

fijn zijn als deze inzet beloond wordt met een enthousiast publiek 😊 

In het Kraaiennest wordt gehost en opgetreden en rond 11.00u gaan we 

naar het Heksenwiel. Aldaar wordt de winnende act van de ochtend 

nogmaals opgevoerd en ook dit is dubbel zo leuk met een groot publiek! 

Met zijn allen lopen we weer richting school en daar kunnen de kinderen ook opgehaald worden.   

Wilt u alstublieft rekening houden met de volgende afspraken: 
Wat is niet toegestaan?  (Mochten kinderen dit wel bij zich hebben, dan wordt het in beslag genomen!) - 
Serpetinespray  - Speelgoed, wapens e.d. - Confetti    - Stiften tijdens de optocht 

Tentoonstelling 

De kleuters van groep 1-2B hebben 
de Carnavalstentoonstelling in het 
Kraaiennest officieel geopend. 
Nadat het lintje was doorgeknipt, 
waren zij de eerste bezoekers van 
dit kunstgebeuren. Tot en met 
Carnaval zijn hun kuntswerken te 
zien. Zo zie je maar: kunst is niet 
alleen voor grote mensen! 
Veel kijkplezier! 
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Oudergesprekken 
Afgelopen maandag heeft uw kind zijn/haar rapport meegekregen. Op dinsdag 20 en donderdag 22 februari zijn de 

ouderavonden gepland. Als het goed is heeft u daar inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. 

Hoofdluis 

In de bijlage een informatiebrief over hoofdluis. Graag jullie aandacht hiervoor. 

 

Vakantie! 
Morgen om 12 uur begint de vakantie! 

Wij wensen alle carnavalsvierders een leutig Carnaval en iedereen een heel fijne, ontspannen vakantieweek! 

Geniet ze en graag tot 19 februari! 

Berichten van het CJG 

Jouw kind is uniek! Bijeenkomsten voor en door opvoeders.  

 

Wat?  
Ouders van kinderen met autisme ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en vinden herkenning. Je ziet dat je 
niet de enige bent en er is begrip voor je situatie. Elkaar aandacht, warmte, begrip, respect en steun geven. De 
mooie en unieke verhalen van onze bijzondere kinderen delen met elkaar.  

Voor wie?  
Voor opvoeders van een kind met autisme   

Wanneer?  
Woensdag 11 april van 20.00 uur tot 21.30 uur  
Woensdag 13 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur   

Waar?  
Talentenfabriek de Faam, Liniestraat 19 4816 BG Breda  

Meer informatie of aanmelden: Mail naar: chantal.van.vegten@cjgbreda.nl of bel 06-23114262.    
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GLOW  Voor Schatten van kinderen.    

Alle kinderen ervaren wel eens spanning en onzekerheid. Ze ‘moeten’ zo veel, van 
zichzelf, ouders, school en van de maatschappij. In deze workshop maken kinderen 
kennis met hun gedachten, emoties en lichaam waardoor ze leren het beste uit 
zichzelf te halen en beter kunnen vertrouwen op zichzelf . Daarnaast gaan ze aan 
de slag met (het versterken van) hun kwaliteiten. Dit alles volgens het principe; je 
bent goed zoals je bent!  Van ouders wordt een actieve houding verwacht, o.a. 
wekelijks thuis oefenen met uw kind en de workshop voortzetten zodat het kind 
ook na Glow kan blijven stralen!    

Wat kinderen zeggen over de workshops:    
- Ik heb geleerd hoe ik rustig kan worden als ik niet kan slapen   
- Ik kan beter grenzen stellen voor mezelf  
-  Alles wat je leert leer je op een leuke manier!    
- Ik kan stevig staan, zoals een boom.    

Voor wie?   
Glow is een speelse en laagdrempelige workshop en voor alle kinderen toegankelijk uit Gemeente Breda in de 
leeftijd 8 -12 jaar.   
Door wie?   
Glow wordt gegeven door twee ervaren vrijwilligers die door het CJG Breda zijn getraind om deze workshop aan 
kinderen en ouders te geven.    
Waar en wanneer?    
21, 28 februari, 7,14 en 21 maart van 14.00 tot 15.30.    
NBS De Hoogakker  Wandelakker 60 4824 SG Breda   

Aanmelden en/of meer informatie?    
Stuur de naam van uw kind, geboortedatum, telefoonnummer en contactgegevens voor 26 januari  2018 of neem 
contact op met Sanne Bouw Tel: 06-23769258. E-mail: sanne.bouw@cjgbreda.nl   

 

 

 

     

 

 

 

 


