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Corona-virus 
 Afgelopen week hebben we u via de mail al geïnformeerd over hoe wij op scholen van INOS 

omgaan met het gegeven dat het Corona-virus inmiddels ook in Nederland is, maar we vinden het 

belangrijk u ook via deze weg nogmaals te informeren: 

Wat betekent dat voor u? 
Ten eerste is er geen reden tot paniek. Wij hebben 
dagelijks contact met de GGD en houden alle 
ontwikkelingen goed bij. Zij zeggen: het coronavirus 
wordt vooral overgedragen wanneer er al sprake is van 
ernstige klachten. Hoe zieker iemand is, hoe meer die het 
virus kan verspreiden. Vandaar dat deze patiënten apart 
gehouden worden om verdere besmettingen te 
voorkomen. Heeft u of uw kind geen 
gezondheidsklachten, dan kunt u gewoon naar school 
komen. 

Wanneer is actie nodig? 
Heeft u of uw kind last van hoesten en niezen, koorts en 
bent u onlangs in Noord-Italië, China, Singapore, Zuid-
Korea of Iran geweest? Blijf dan thuis en bel de huisarts. 

Welke maatregelen treffen we op onze scholen? 
- In de les vertellen wij wat je kunt doen om verspreiding 
van het virus te voorkomen 
- Was regelmatig je handen met zeep 
- Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 

Kanjerlessen voor ouders 
 

Vanaf groep 1 werken we in onze groepen 

aan het positieve gedrag van onze kinderen. 

Dat doen we met behulp van de methode 

Kanjer. Deze beproefde methode gaat uit 

van de positieve intenties van de ander en 

van vertrouwen in jezelf en in elkaar. We 
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hebben daarvoor verschillende materialen beschikbaar zoals posters, petten, knieboeken, 

werkboeken, spellen en digitaal lesmateriaal. De Kanjerlessen staan wekelijks op ons lesrooster 

en over het algemeen zijn de kinderen heel enthousiast en betrokken met de lessen en 

opdrachten bezig. Misschien hebben ze er thuis weleens over verteld en vroeg u zich af wat het 

nou eigenlijk precies inhoudt. 

Vandaar dat we met ons team hebben afgesproken om alle ouders een keer bij een 

Kanjeractiviteit of Kanjerles uit te nodigen. U krijgt dan een indruk van de inhoud van de les, u 

kunt meedoen met een aantal oefeningen en u ziet hoe uw kind zich binnen de groep beweegt. 

Binnenkort kunt u dus van de leerkracht van uw kind een uitnodiging ontvangen met een datum 

en tijd.  We hopen dat er veel ouders zullen deelnemen. Want we streven natuurlijk niet alleen 

naar Kanjerkinderen en Kanjercollega's maar ook naar KANJEROUDERS! Bent u erbij? 

                   

 

Carnaval in Giegeldonk 
Zaterdag 22 februari j.l. was het dan eindelijk zover: de grote optocht door Giegeldonk.  Het 
thema was : we draoje  út. 
Er stond veel wind dus alle brakskes  van Kbs Kievitsloop waren goed warm aangekleed. 
De weken ervoor waren de kinderen druk bezig geweest met hun eigen speelkaarten maken. Dat 
zag er al goed uit. De kaarten konden draaien.  
Er waren maar liefst 55 kinderen aanwezig. Wat fijn zo’n opkomst! 
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Al hossend en springend en na vele malen stilstaan, kwam de optocht aan bij het 
Kraaienest.  
Daar werden de kinderen en alle vrijwillige ouders beloond met een prachtige 3e 
prijs.  
We kunnen terugkijken op een heel fijne optocht. En dat met zoveel ouders die 
hun hulp hebben aangeboden.  
Ik wil hierbij alle kinderen en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme, zonder jullie had ik het nooit voor elkaar gekregen. Hulde!! 
Op naar carnaval 2021. 
Popko  
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Bericht van CJG Breda 

Opvoeden en opgroeien, praat er over! 

Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed afgaat. Toch kan opvoeden 
ook lastig zijn. Als ouder kom je soms dingen tegen waarmee je je geen raad weet. Wat doe je als 
je kind ’s avonds niet wil slapen? Hoe ga je om met kinderruzies? Jullie gaan scheiden, hoe vertel je 
dat aan je kind? 

Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij iemand die met 
je meedenkt of deskundig advies geeft. Dit kan iemand uit je omgeving zijn. Een ervaren ouder, of 
de leerkracht van school. Als zij je vraag niet kunnen beantwoorden, kun je bij de wijk-CJG-er van 
uw wijk terecht. In Noordwest (Haagse Beemden en Prinsenbeek) hebben wij 5 wijk-CJG-ers: 
Floortje Geers, floortje.geers@cjgbreda.nl Jackeline Voskuil, jackeline.voskuil@cjgbreda.nl Anouk 
Jacobs, anouk.jacobs@cjgbreda.nl Piet van Tilburg, pieter.van.tilburg@cjgbreda.nl Jacqueline 
Koevoets, jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl 

Contactpersoon Kievitsloop 
Jacqueline Koevoets & Anouk Jacobs zijn wijk-CJG-er bij basisschool Kievitsloop. Zij zijn op de 
volgende dinsdagen om 13.00 uur aanwezig op school: 17 maart, 31 maart, 14 april, 12 mei, 26 mei, 
9 juni, 23 juni, 7 juli.  
Bellen en mailen mag uiteraard ook.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

anouk.jacobs@cjgbreda.nl                  jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl                                                                                                
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag &   Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
donderdag in de oneven weken      
telefoon: 06-12263814     Telefoon: 06-10394479 

mailto:anouk.jacobs@cjgbreda.nl
mailto:jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl
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Speciale zorg Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig 
heeft. Bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere 
problematiek. De wijk CJG-er zal samen met alle betrokken partijen een plan van aanpak opstellen 
en zal samen met jou op zoek gaan naar welke zorgaanbieder hiermee het beste kan helpen. Als 
ouder kies je zelf een zorgaanbieder. Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat 
om welke zorg het gaat en voor hoe lang. De regisseurs van de Gemeente Breda geven deze 
beschikkingen af. 
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