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CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 

jaar uit de gemeente Veldhoven. Het CJG is een samenwerking van organisaties die 
zich bezighouden met opvoeden en opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad Welzijn, 
Lumens, MEE en gemeente). Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en 
advies te geven over opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd 
voor je. En zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor jou en je kind.  
 
In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school 
een contactpersoon namens het CJG. Voor BS De Berckacker is dit: 
 

Suzan Dortmans 
s.dortmans@ggdbzo.nl 
088-0031151  
Jeugdverpleegkundige GGD Brabant Zuidoost. 
 

CJG-inloop 
Dit schooljaar zal Suzan Dortmans op enkele momenten aanwezig zijn op BS De Berckacker.  
 

 Dinsdag 19 nov.: 15.00-17.00u 

 Dinsdag 14 jan.: 15.00-17.00u 

 Woensdag 11 mrt: 13.00-15.00u 

 
Tijdens deze CJG-inloop kunnen zowel ouders als leerkrachten binnenlopen met vragen over 
allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, 
gamen, puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen, etc. 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is ook telefonisch bereikbaar,  

via 040 25 84113, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Elke 

ochtend zal één van de CJG-partners je telefonisch te woord staan. Ook kan je met het 

CJG in contact komen via de website CJGveldhoven.nl en het mailadres 
info@cjgveldhoven.nl 
 
 
 
 

 
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 2019 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen doen wij morgen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Aan 
dit landelijk evenement doen ruim een half miljoen leerlingen mee. Wij willen u er op wijzen dat de kinderen 
zelf een bord, beker en bestek mee moeten nemen, voorzien van hun naam. Uw kind hoeft morgen dus 
thuis niet te ontbijten. In de bijgesloten oudernieuwsbrief leest u meer over het thema en wat de kinderen 
allemaal te eten krijgen. 
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SCHOOLFRUIT 
Vanaf volgende week dinsdag 12 november krijgen de kinderen op dinsdag/woensdag en donderdag 
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de 
klas op te eten. Wekelijks wordt aangekondigd welke soorten fruit/groente er worden aangeboden zodat u, 
wanneer uw kind iets niet lust, alsnog fruit mee kunt geven. 
 

 
 

Secretarieel Team  
 
AGENDA 
7 november  Nationaal Schoolontbijt 
12 november   Start EU-Schoolfruitprogramma 
15 november  Eerste rapport 
19, 20 en 28 november Rapportgesprekken 
22 november  Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij. 
 
BIJLAGE 
Oudernieuwsbrief Nationaal Schoolontbijt 
Biebbabbel  


