
 
 
                                                                                                                                               

                                                            NIEUWSBRIEF 

augustus 2019 
 
                                                                                              

Beste ouders / verzorgers, 
 
 
Wij hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. Wij zijn helemaal uitgerust en hebben er 
weer zin in!!! 
Hierbij de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar, met informatie die voor u allemaal van belang is. 
Lees hem aandachtig door en noteer de data in uw agenda. 
 
 
Thema’s 
Ook in dit schooljaar werken wij weer met thema’s. 
Vanaf deze week beginnen we met het thema: “Welkom Puk” 
 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Weesp is een plek waar ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met al hun 
vragen over opvoeden en opgroeien. 
In deze nieuwsbrief vindt u verdere informatie hierover. 
 

Foto’s bekijken van feesten/activiteiten op de website 
Op onze website: www.peuterklassen.nl  kunt u alle informatie terug lezen. Op onze eigen 
foto site: www.phaedra-nas.nl/photo staan regelmatig foto’s (o.a. van de thema’s, het 
zomerfeest, juffendag etc.) die op de groepen zijn genomen. Neemt u eens een kijkje op deze 
site. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u bij de leidsters opvragen. 

 

Vakantierooster 2019/2020 
Herfstvakantie:   maandag 21 okt  t/m  vrijdag 25 okt 2019 
Kerstvakantie:   maandag 23 dec t/m vrijdag 3 jan 2020 
Voorjaarsvakantie:   maandag 17 feb  t/m  vrijdag 21 feb 2020 
Pasen:     vrijdag 10 april  t/m  maandag 13 april 2020 
Meivakantie:    maandag 20 april  t/m  vrijdag 1 mei 2020 
Hemelvaartsdag:   donderdag 21 mei  t/m  vrijdag 22 mei 2020 
Pinksteren:    maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie:   maandag 6 juli  t/m  vrijdag 14 aug 2020 
 
 
 



 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Weesp is een plek waar ouders, kinderen, 
jongeren en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. 

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedere ouder heeft wel eens kleine of grote vragen over 
opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, school, pesten, alcohol, drugs of 
seksualiteit. Soms heeft u genoeg aan wat informatie, soms heeft u behoefte aan meer 
ondersteuning. 

• Hoe ga ik om met druk en onrustig gedrag?  
• Winkelen met mijn kinderen is een drama. Hoe pak ik dat aan? 
• Is mijn dochter te verlegen? Zij lijkt zich zo terug te trekken. 
• Mijn kind luister zo slecht, wat kan ik daaraan doen? 
• Het zo lastig om iedereen op tijd de deur uit te krijgen. Het ochtendritueel is geeft veel 

stress. Hoe pakken we dat aan?  
• Mijn dochter vindt het lastig om haar huiswerk te plannen. We hebben er veel ruzie 

over. 
• Kan dit kind baat hebben bij een sociale vaardigheidstraining? 
• Aan welke vorm van extra begeleiding kunnen we denken bij dit gezin? 

Dat kan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Eén loket voor al uw vragen!  
Het is gratis en er wordt geen digitaal dossier van uw kind/gezin gemaakt.  

Op onze website www.cjgweesp.nl vindt u algemene opvoedingsinformatie vanaf de geboorte 
van een kind tot aan jong volwassenheid. Ook is er informatie te vinden over activiteiten en 
cursussen in Weesp en omgeving. 

Tijdens de openingstijden van het CJG kunt u binnenlopen zonder afspraak voor een korte 
vraag. Het adres is de C.J.van Houtenlaan 1 G , geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur.  

U kunt ook een afspraak maken om uitgebreider met een deskundige te praten over uw vragen 
of zorgen over de opvoeding via telefoon  035-7600768 of e-mail info@cjgweesp.nl.  

Tot ziens op het Centrum voor Jeugd en Gezin! 

 
 


