
 

      

 
  Weekbrief 

Bezoek onze site of volg ons op twitter of 

facebook. Datum: 4 december 

 

Nieuws Agenda 

Algemeen  
Vol verwachting klopt ons hart… 
Vandaag was de grote dag waar we met z’n allen lang naar uit hebben 

gekeken. Dit jaar kwam de Sint helaas alleen, zonder zijn Pieten. Dat had 

hij gelukkig al eerder aan ons laten weten. Daardoor hebben wij tijdens 

de voorbereidingen allemaal geoefend met pietengym, letters maken, 

pepernoten bakken en cadeautjes inpakken. Hierdoor waren we net een 

echte Piet waardoor we Sinterklaas erg goed konden helpen vandaag. 

 

Tijdens de viering van de onder- en middenbouw hebben we de Sint 

verrast met optredens van dans, zang en toneelstukjes. Hij heeft hiervan 

erg genoten. We zijn door de Sint verwend met mooie klassencadeaus.  

De bovenbouw heeft prachtige surprises gemaakt. Ook daar was het een 

heel gezellige en leuke dag. 

 

Kortom, we hebben een  fantastisch sinterklaasfeest gevierd en mogen 

met z’n allen terugkijken op een fijne dag. 

 

17 december 

kerstviering  

 

18 december 

studiedag, 

kinderen vrij 

 

21 december t/m 

1 januari 

kerstvakantie  

 

4 januari 

onderbouw vrij 

 

8 januari 

luizencontrole 

 

 

http://www.jenaplan-kindcentrum.nl/
https://twitter.com/deCanadas
https://nl-nl.facebook.com/jenaplanbasisscholendepeppelsendecanadas/


 
 

 
 
Bedrijfshulpverlening  
Brand!? Nee, gelukkig was dit gepland.  

 
We hebben diverse BHV’ers op de Peppels, Canadas, bij Spring en Stichting Lotta. 

Jaarlijks hebben we binnen ons Jenaplankindcentrum een herhalingscursus 
brandbestrijding/ontruiming en EHBO. De herhalingscursus stemmen we samen goed 
af.  

 
In de loop van het jaar zullen we ook met de kinderen oefenen hoe ze rustig naar 

buiten kunnen lopen wanneer dat nodig is.  
 

  



Theaterwagen 
Deze week was er een theaterwagen 
geplaatst op het basketbalveld. 
Daarin hebben alle kinderen een 

mooie voorstelling bekeken. Voor de 
bovenbouw de voorstelling 'Tsjonge 

jonge jonge' over keuzes maken en 
je eigen pad volgen. Voor de onder- 
en middenbouw de voorstelling ‘Oma 

is verliefd’. Een mooie voorstelling 
over Sinterklaas. De kinderen 

hebben genoten. Het was voor hen 
een aangename verrassing! 

   

Ingekomen post 

Centrum jeugd en gezin  
 

 

 

Samen kom je verder 

Opvoeden en opgroeien 

 
Hoe voorkom je stress bij je kind tijdens de feestmaanden? 
 
Sinterklaas is nog niet uitgezwaaid of je staat de kerstboom alweer te versieren. En heb je al 
kindervuurwerk in huis gehaald? November en december zijn vaak drukke maanden vol gezelligheid. 
Maar voor sommige kinderen kan dit ook voor spanning en stress zorgen. Met onze tips kun je de 
spanning beperken en zorgen voor rust en plezier. 
 
Het is weer tijd voor pepernoten, kerstballen en oliebollen. Dat kan spanning opleveren. Zeker in dit 
bijzondere jaar, omdat het vieren van de feestdagen vanwege corona anders gaat dan anders. Uitingen 
hiervan bij kinderen zijn bijvoorbeeld: huilen, hoofdpijn, prikkelbaar gedrag en bedplassen. Herken jij dit 
bij je kind? Zorg dan voor structuur, rust en ruimte. 
 
Voorspelbaarheid 
Bereid je zoon of dochter voor op de feestmaanden door te vertellen wat er gaat gebeuren. Geef uitleg 
over de activiteiten die plaatsvinden en leg uit wat er van je kind verwacht wordt. Om zowel structuur als 
plezier te bieden, kun je samen met je kind een aftelkalender knutselen. 
 
Ontladen en ontspannen 
Om te voorkomen dat je kind overprikkeld raakt, is het belangrijk om rustmomenten in te bouwen. Vraag 
je af wat je kind nodig heeft om te ontladen. Voorbeelden hiervan zijn: wandelen, dansen, knuffelen en 
verhaaltjes voorlezen. Vergeet vooral ook zelf niet te ontspannen. Zo geef je het goede voorbeeld.  
 
Vragen staat vrij! 
Heb je vragen over spanning en stress bij kinderen tijdens de feestmaanden? Of andere vragen over 
opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl. 
 

 

 

 

mailto:info@cjglandvancuijk.nl

