Ingezonden

Oktober 2018

Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) willen wij jou graag informeren over lokaal nieuws
rondom het thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Wil jij meer
weten over het aanbod van het CMD? Kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Kinderboekenweek
Van 3 tot en met 14 oktober vindt dit jaar de Kinderboekenweek plaats, met als thema: ‘Vriendschap’. Er zijn
ontzettend veel kinderboeken waarbij het draait om hartsvriendinnen, beste vrienden of bloedbroeders!
Door middel van boeken leren kinderen dat echte vriendschap geen scheidslijnen kent en dat iedereen
vrienden met elkaar kan worden, ongeacht je cultuur, rang, stand of geslacht.
Wil je weten welke boektitels beschikbaar zijn voor jouw kind? In de bibliotheek is er een kinderboekenkrant
en voorleesgids beschikbaar, waarin je een overzicht vindt van de leukste (voorlees-) boeken voor jong en
oud.
Opvoeden.nl
Op opvoeden.nl vind je betrouwbare informatie en tips over allerlei onderwerpen, die te maken hebben met
zwangerschap, opvoeden en opgroeien. Of je nu helemaal aan het begin staat en vragen hebt over zwanger
worden, of dat je kinderen al zo groot zijn dat ze voor het eerst op zichzelf gaan wonen, op deze site vind je
alle informatie die je nodig hebt. En natuurlijk over alle fasen daar tussenin! Daarnaast is er ook een website
speciaal voor jongeren infovoorjou.nl én voor kinderen infovoorkinderen.nl ontwikkeld.
Informatieavond broekpoepen
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en gaan vaak van kwaad tot erger.
Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen.
Op deze avond krijg je achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende
manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
Wil je de informatieavond bijwonen? Meld je dan aan via www.ggdbzo.nl.

Agenda
2 oktober
7 oktober
9 oktober
17 oktober

Informatieavond broekpoepen GGD Brabant – Zuidoost
Vossenspeurspel 14 – 16 uur op Kasteel Geldrop
Informatieavond zwangerschap en bevallen St. Anna Ziekenhuis
Kindercollege over Fossielen in Nederland Bibliotheek Geldrop

Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via cmdjeugd@geldropmierlo.nl.

HERFSTVAKANTIE 2018
FRIEMEL- EN FRUTSELDAGEN
JEUGDVAKANTIEWERK MIERLO

Dat betekent: weer een brok plezier voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de
basisschool. Jawel, ook groep 1 en 2 kunnen dit jaar weer deelnemen.
Dat betekent: dat op dinsdag 16 oktober van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur er naar hartenlust
geknutseld kan worden. En ook op woensdag 17 oktober van 9.30 tot 12.00 uur. Tijdens de knutseluren is de
deur dicht en kunnen kinderen niet zomaar naar buiten toe.
WAT KUN JE ER ZOAL DOEN????????
Je kunt er stenen stippen, kleien, herfst knutsel, spijkerkunst, kralenboompjes, theelichtmannetje en buttons
maken. Snoepketting en fruitspies maken.
Je kan geschminkt worden, er is een timmerhoek en ook het kralen smelten is weer van de partij. Om even
uit te rusten kun je plaatsnemen in de bioscoop.
Tot slot kun je nog genieten van een drankje en eigengemaakt worstenbroodje.
Beste ouders,
Kaarten voor deze knutseldagen zijn in principe alleen te koop op maandag 15 oktober 2018 in het Patronaat
van 19.00 tot 20.00 uur. Mochten er nog kaarten over zijn, kan er ook op het dagdeel zelf kaarten gekocht
worden.
1 dagdeel kost € 4,50 , 2 dagdelen € 7,50 en alle drie de dagdelen €10,- ( graag gepast ). Let op!! Vol = vol
Wilt u als ouder 1 of meerdere dagdelen uw hulp aanbieden, wat we erg waarderen, dan kunt u zich vooraf
opgeven via mail: friemelenfrutsel@jvwmierlo.nl of bellen met Nancy vd Wittenboer 06-24319766

Laat Uw kind niet te vroeg komen; de deur gaat 5 minuten voor aanvang open (nb> er is geen gelegenheid
voor kinderen om tussen de middag over te blijven). Zorg dat uw kinderen oude kleding dragen.
JE ZIET HET, ALLE REDEN OM MEE TE DOEN.
ALLEMAAL TOT ZIENS IN HET PATRONAAT
( aan de Heer van Scherpenzeelweg 14 )
Bestuur JEUGDVAKANTIEWERK MIERLO
NB> Deelname aan de Friemel- en Frutseldagen (ook m.b.t. kleding) gebeurt geheel op eigen risico

