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                         d.d. 9-2-2021 

Belangrijke data 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Wat ontzettend fijn om alle kinderen en leerkrachten weer op school te zien! De meesten hebben hier 

lang naar uitgekeken. Ook voor u als ouder zal het hopelijk wat meer rust geven. Laten we hopen dat 

de scholen lekker open mogen blijven en we steeds meer met elkaar de goede kant op gaan wat 

betreft het terugkrijgen van onze vrijheden m.b.t. het Coronavirus.  

Momenteel is het lekker koud buiten. De kinderen spelen wel gewoon met elkaar 

buiten. Wilt u ervoor zorgen dat ze warme kleding en schoenen aan hebben? Ook 

handschoenen en mutsen zijn echt nodig met dit weer.  

 

 

Studiedag 

Aanstaande maandag hebben we een studiedag gepland staan. We snappen dat dit moment erg 

ongelukkig valt zo net na de lockdown. Alle leerkrachten hebben deze dag kanjertraining voor het 

behalen van het certificaat hiervan.  
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Cito middenmeting  

Het afnemen van de CITO-toetsen is door de schoolsluiting verschoven. Op advies van CITO, bestuur 

en PO-raad hebben wij geen CITO-toetsen centraal afgenomen tijdens de lockdown. Omdat CITO 

zelf aangegeven heeft:: “geen zorgen, het afnemen van de LVS-toetsen van het 

middenmeting-moment kan nog tot eind maart”. Wat goed is om te weten, is dat CITO een 

momentopname is. De normering is beperkt geldig, maar levert ons wel schoolmetingen op. Vanaf de 

tweede week na de voorjaarsvakantie zullen we met de Cito-middenmeding starten in de groepen 3 

t/m 7.  

De groepen 8 krijgen maandag 15 februari hun definitieve advies. Alle ouders van deze groep zijn op 

de hoogte gebracht hoe deze advisering tot stand is gekomen. Naar alle waarschijnlijkheid (als de 

scholen open blijven) zullen de groepen 8 dit jaar wel de eindtoets maken. 

 
 
‘Piep, zei de muis’ club voor kinderen 

 
 
Op 1 maart 2021 start het Centrum voor Jeugd en Gezin in Lisse de training Piep, zei de muis!. 
Deze training is voor kinderen van 4-7 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in 
hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen. 
 
Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen raad mee weet. Een familielid die 
ziek is, een scheiding, verlies, verdriet, ruzie of geweld. Een kind kan dan een steuntje in de rug 
gebruiken. 
 
Wat kan je verwachten?  
In de club vertelt Piep de muis, een handpop, over wat er thuis 
allemaal gebeurt. Piep nodigt de kinderen uit om samen met hem 
voor allerlei situaties een oplossing te zoeken: wat doe je 
bijvoorbeeld als je verdrietig bent? Op een speelse manier leren 
kinderen makkelijker met hun eigen emoties en de situatie thuis 
om te gaan. Het is een club waar de kinderen veel plezier en iets 
helemaal voor zichzelf hebben! 
 
Waar en wanneer? 
Locatie: CJG Lisse, Grachtweg 38, Lisse 
Data:     ‘Piep, zei de muis’ bestaat uit 14 bijeenkomsten voor de kinderen 

start op 01 maart 2021 
Tijd:     15.30 – 17.00 uur 
Kosten: Geen 
 
Geïnteresseerd? Meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl of deze link. 
 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon: 088 254 23 84 

Volg CJGcursus op   en  . Like it! 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjglisse.nl/cursussen/start-piep-zei-de-muis---voor-kinderen---lisse/-1/3204/580012
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


 
 
 
 
Online CJG-bijeenkomst ‘Samengestelde gezinnen’  

 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 09 maart 2021 een 
themabijeenkomst over samengestelde gezinnen voor ouders die met hun kinderen een 
samengesteld gezin vormen of gaan vormen. 
 
Tijdens de bijeenkomst krijg je van Margarita Bernal, 
stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden 
informatie over het vinden van je weg in de uitdagende 
en bijzondere situatie van een samengesteld gezin. Ze 
legt uit wat de fases van een samengesteld gezin zijn, je 
rol binnen het gezin, hoe je het beste om kan gaan met 
je stiefkinderen, met je ex-partners en hoe je elkaar als 
partners kan steunen.  
 
Heb je een samengesteld gezin of ga je een 
samengesteld gezin vormen en wil je verbetering in de 
wijze waarop het gezin functioneert? Kom naar de bijeenkomst. Als je zonder partner wilt komen, dan 
ben je ook van harte welkom. Het heeft wel een groter effect als je samen komt.  

 
Datum: Dinsdag 09 maart 2021 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur  
Locatie: Online via Zoom 
Kosten: Geen 
 
Wil je meedoen? 
Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link. 
 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon: 088 254 23 84 

@ cjgcursus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cjgleiden.nl/cursussen/cjg-themabijeenkomst-samengestelde-gezinnen---online/-1/3045/565927
https://www.cjgleiden.nl/cursussen/cjg-themabijeenkomst-samengestelde-gezinnen---online/-1/3045/565927
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


 
 
 
 
 
 
Webinar – Hoe vertellen we het de kinderen 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 10 maart 2021 de 
webinar ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden en professionals. 
 
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je 
kind(eren) moet vertellen. Veel ouders zien hier tegenop.  
Het is dan ook een ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de 
kinderen? Wat is het beste moment? Welke vragen zullen de 
kinderen hebben?  
Tijdens deze webinar gaan we in op deze vragen. Je krijgt 
handvatten om het gesprek samen voor te bereiden en je krijgt 
inzicht in welke vragen je kinderen kunnen hebben. Ook is er 
aandacht voor de periode na het gesprek met je kind(eren). Kortom, alles komt aan bod waardoor 
jullie op een goede manier aan de kinderen kunnen vertellen dat jullie gaan scheiden. 
 
Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en mediator en 
Lianne Jongsma, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
  
Meld je aan voor ons gratis webinar!  
 
Datum: Woensdag 10 maart 2021 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur  
Kosten: Geen 
Aanmelden: www.cjgcursus.nl  of via deze link 
 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon: 088 254 23 84 

Volg CJGcursus op   en  . Like it! 
 
 
 
 
 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3274&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3274&ForcePreview=cursushttps://www.cjghm.nl/#clt6368
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


 
 
 


