OKTOBER 2017 – NUMMER 2 BIJLAGE
Ingezonden

Inloopspreekuur 0-18 jaar
In het kader van de samenwerking in de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar
organiseren wij als GGD-BZO, Zorgboog en Zuidzorg een gezamenlijk
inloopspreekuur. Heb je vragen over je kind met betrekking tot ontwikkeling,
gedrag, voeding, bewegen of houding? Wil je de ogen of het gehoor van je kind laten
testen? En/of wil je jouw kind laten wegen en meten? Dan ben je samen met je kind
van harte welkom tijdens het inloopspreekuur 0-18 jaar!
Tijdens dit inloopspreekuur is er een jeugdverpleegkundige van het
consultatiebureau en van de GGD BZO aanwezig.
De inloopspreekuren vinden plaats in Mierlo en Geldrop.

Wanneer:
Iedere eerste vrijdag van de maand
Tijd:
9.00 - 10.00 uur
Locatie:
Consultatiebureau Mierlo
Heer van Scherpenzeelweg 1b

Wanneer:
Iedere derde vrijdag van de maand
Tijd:
13.30 - 14.30 uur
Locatie:
Consultatiebureau Geldrop
St. Vincentiusstraat 1

September 2017
Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) informeren we jou graag 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 onze website.
Week van de opvoeding
Van maandag 2 tot en met zondag 8 oktober is de ‘Week van de Opvoeding’. In deze week draait alles
om de ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen, jongeren en
professionals. Het thema dit jaar is ‘buiten de lijntjes’. Het CMD organiseert ook dit jaar, samen met
lokale partijen, gratis activiteiten in de week van de opvoeding. Het programma is als volgt:


Themabijeenkomst How2talk2kids ‘Effectief communiceren met kinderen’
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar
Maandag 2 oktober, 19.30 uur, Bibliotheek Geldrop
Aanmelden: stuur een e-mail (naam en aantal personen) naar cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl



Themabijeenkomst How2talk2kids ‘Effectief communiceren met tieners’
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar
Dinsdag 3 oktober, 20.00 uur, Strabrecht College Geldrop
Aanmelden: stuur een e-mail (naam en aantal personen) naar cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl



Workshop ‘Buiten de lijntjes kleuren’ i.s.m. De Wiele creatief
Voor kinderen van 10-12 jaar, onder begeleiding van een ouder
Woensdag 4 oktober, 15.00 uur, De Wiele creatief
Aanmelden kan rechtstreeks via www.dewielecreatief.nl

Deelname aan de activiteiten is gratis. Meld je snel aan, want vol=vol!

Broers- en zussengroep MEE
Bij jongeren met een broer of zus met een beperking gaat het thuis vaak net een beetje anders. De
broers- en zussengroep is een praatgroep voor jongeren van 7 tot 12 jaar met een broer of zus met
een beperking of stoornis in het autistisch spectrum. Het is een plek waar ze elkaar kunnen
ontmoeten, elkaar vragen kunnen stellen en mogelijk kunnen leren van elkaar. Door middel van
gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen kunnen de jongeren ervaringen en gevoelens met elkaar
delen. Ze krijgen informatie over wat een beperking is. Ook is het een plek waar jongeren kunnen
ervaren, dat ze niet de enige zijn met een broer of zus met een beperking. Wil je meer informatie of
ook deelnemen aan de groep? Bekijk dan de website van MEE.
Lezen met een leesbeperking
Bibliotheek Dommeldal heeft een speciaal aanbod voor kinderen en volwassenen met een
leesbeperking, die lid zijn van de bibliotheek. Ben je slechtziend of dyslectisch, of heb je een andere
beperking waardoor je niet of moeilijk leest, dan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de dienst
‘passend lezen’: je hebt dan toegang tot 45.000 gesproken boeken. Daarnaast hebben ze een groot
aanbod luisterboeken en e-books en kun je er ook daisyspelers lenen. Lees meer over het aanbod op
hun website.
Oppascursus J/M
Het CMD Jeugd organiseert in het najaar de oppascursus J/M. De data voor de bijeenkomsten zijn:
23 én 30 oktober, 6 en 13 november. Er zijn nog een beperkt aantal plekken vrij. Dus ben jij tussen de
12 en 16 jaar, woon je in Geldrop of Mierlo en lijkt het je leuk om deel te nemen aan de oppascursus?
Meld je dan nu snel aan op onze website. Deelname aan de oppascursus is gratis en je ontvangt een
oppasdiploma!
Inloopsspreekuur 0-18 jaar
Heb je vragen over je kind met betrekking tot ontwikkeling, gedrag, voeding, zindelijkheid of
gezondheid? Wil je de ogen of het gehoor van je kind laten testen? Dan ben je samen met je kind van
harte welkom tijdens het inloopspreekuur 0-18 jaar van de jeugdgezondheidszorg! Tijdens dit
inloopspreekuur is er een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau én van de GGD aanwezig.
De inloopspreekuren vinden plaats in Mierlo (1ste vrijdag van de maand van 9-10 uur) en Geldrop (3de
vrijdag van de maand van 13.30 – 14.30 uur).
Jeugdsportfonds
Voor gezinnen met een minimuminkomen met kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar is er het
Jeugdsportfonds. Bij het Jeugdsportfonds kunt u een bijdrage aanvragen voor de kosten van
sportactiviteiten van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de contributie van een sportvereniging of de
aanschaf van sportbenodigdheden. Ouders kunnen zelf hiervoor een aanvraag indienen bij Stichting
Leergeld Geldrop – Mierlo.

Ontmoetingsgroep ouders van kinderen met autisme
Het CMD en het Plusteam organiseren op woensdag 19 september een ontmoetingsbijeenkomst voor
ouders van kinderen met autisme. Deze bijeenkomst staat in het teken van ‘Positieve kanten van ASS’
en zal worden ingevuld door Lea Gommans, systeemtherapeut. Wil je ook graag deelnemen of meer
informatie? Stuur een e-mail naar cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.
Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Graag vraagt ’t Saam uw medewerking.
Na de herfstvakantie starten we weer met de woensdagmiddag voor kinderen. Met verschillende
technieken willen we de kinderen uitdagen, zodat ze iets moois kunnen maken. Misschien hebt u de
expositie van de gemaakte werkstukken bewonderd of in de media gezien.
We zouden het erg op prijs stellen als u de flyer door zou willen geven aan de leerlingen. Of ophangen
op school.
Indien u liever de flyer op papier wilt uitdelen kunnen we voor exemplaren zorgen.
Woensdagmiddag: Kinderen creatief
Woensdagmiddag vanaf 25 oktober 14.00 - 16.00
(één keer per 14 dagen, in totaal 10 bijeenkomsten)
Inschrijven op 3 oktober van 19.00 – 20.30 bij ’t Saam
Wij bieden ook nog steeds de mogelijkheid aan om één klas een activiteit bij ons te komen doen. Meer
informatie volgt hierover op korte termijn.

TYPETUIN
Na een jaar lang hard werken staat de nieuwste versie van de Typetuin live! Hierin heeft professor
Begoni hulp nodig om de Typetuin te redden van de leesetende plant.
Wat is nieuw?
In samenwerking met illustratoren van o.a. de Efteling, uitgeverij Zwijsen en uitgeverij Malmberg is een
hele nieuwe Typetuin ontstaan. Met onder andere:
-

Spannende mini-games waarin de woordpakketten van de grote taalmethodes worden
geoefend.
1000 spreekwoorden en gezegden die de kinderen als extra type-oefening kunnen maken.
Een verhalende omgeing waarin kinderen hun eigen Kwouwsel (een fantasieplant) kunnen
bouwen.
Dyslexie? Speciaal voor hen voegde we gesproken instructies, speciale spelletjes en de
mogelijkheid van typen zonder tijdsdruk toe.

Ik kan mij voorstellen dat je inmiddels erg nieuwsgierig bent geworden?
Op www.typetuin.nl vind je alle informatie over de nieuwe applicatie en de mogelijkheden van
Typetuin.

Ze zijn er weer! Sjors Sportief en Sjors Creatief

Woensdag 4 oktober is het zover. Sjors Sportief en Sjors Creatief gaan weer starten. Nog geen lid worden van
een leuke club of (sport) vereniging maar toch de activiteit leren kennen, meldt je dan voor allerlei cursussen!
Op maandag 2 of dinsdag 3 oktober krijgen jullie bijna allemaal een prachtig kleurrijk Sjors-boekje. Die wordt
uitgedeeld op school. Jullie kunnen kiezen uit ruim 55 activiteiten en kunnen. Naast het uitproberen van heel
veel sporten kunnen jullie ook weer met Sjors Creatief bezig zijn. Bijvoorbeeld cupcakes versieren, koken,
muziekinstrumenten bespelen, mozaïeken, sterrenkunde, spelen in de natuur, toneelspelen, tekenen &
schilderen... Kortom: voor ieder wat wils.
Vanaf woensdag 4 oktober 15:00 uur kunnen jullie je inschrijven via www.sjorssportief.nl en/of
www.sjorscreatief.nl. Voor meer informatie neem dan een kijkje op de website of neem samen met je ouder(s)
contact op met de buurtsportcoaches: sportenbewegen@levgroep.nl.

Winnaar Brabantse Theaterprijs 2016 speelt Young Hearts
De acteurs van de produktiegroep van Jeugdtheaterschool Annatheater wonnen vorig jaar een
Brabantse toneelprijs met een moderne bewerking van Shakespeare's "Richard de Derde". Deze groep
van 11 jongeren heeft, samen met 11 kinderen, een nieuwe voorstelling gemaakt en wel over de
pubertijd en de liefde. Young Hearts geeft op hilarische wijze een inkijk op het wel en wee van
jongeren, op de grens van volwassenheid.
“Young Hearts” is een boeiend en verrassend stuk waarin door middel van losse fragmenten ieder
personage een eigen ontwikkeling doormaakt. Als de liefde bij je langs komt, dan verander je…voor
altijd, want wat is er nou extremer dan een puber? Juist: de liefde.
Kom kijken naar deze bijzondere voorstelling van onze groep doorgewinterde superspelers!
Regie: Lavínia Friets Vale Germano
Spel: Emma Bastiaansen, Pepijn van den Berg, Iza van Blokland, Rubén-Fernando Vargas Domínguez,
Eva van Hemert, Evie Hendriks, Teun Hermans, Yasemin Kevser, Leanne Stoeffe, Elise Vogels en Bart
van de Voort
Meespeelkinderen: Babette, Drazzic, Fenne, Luc, Mathijs, Mosa, Myron, Nikki, Sanne,Tara en Thije
Data: Zaterdag 30 september, zondag 1, vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober.
Aanvang: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur.
Entree: kinderen/jongeren € 8,00; volwassenen € 10,00.
Kaartverkoop: www.annatheater.nl
Het Annatheater is gelegen op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Informatie kaartverkoop: 06-28104333.
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl

