Ingezonden

Maart 2018
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 www.geldrop-mierlo.nl
Jonge mantelzorgers
In december 2017 heeft het eerste uitstapje plaatsgevonden
voor jonge mantelzorgers uit Geldrop – Mierlo. Het uitstapje
naar de Winter Efteling stond in het teken van kennismaking
en natuurlijk ook als blijk van waardering. Het was een
gezellige en geslaagde dag!
Inmiddels hebben al veel jonge mantelzorgers zich gemeld
bij de gemeente. Zij ontvangen allen een waarderingspakket.
Het pakket is ontworpen als blijk van waardering voor alles
wat de jonge mantelzorgers doen voor gezin / familie en de
maatschappij.
Ken jij een jonge mantelzorger en is deze nog niet bekend bij het CMD Jeugd? Of wil je meer
informatie over wat het CMD Jeugd kan betekenen voor jonge mantelzorgers? Meld je dan aan via
mantelzorg@geldrop-mierlo.nl of neem contact op met Yvon Huibers via telefoonnummer (06) 250
190 98.

Week van het geld
De Week van het geld 2017 vindt plaats van 12 tot en met 16 maart. Het doel van deze themaweek
is om kinderen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt
de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Lees meer over wat je zelf als
ouder samen met je kind kunt doen op www.weekvanhetgeld.nl.
Trainingen LEVgroep
Is je kind onzeker en zou het weerbaarder mogen worden? Wat doe je als je kind niet luistert? Wat
als je puber zo faalangstig is dat zijn schoolprestaties eronder lijden? De LEVgroep organiseert
regelmatig trainingen en cursussen voor kinderen, jongeren en volwassen. Binnenkort starten er
weer verschillende trainingen op het gebied van weerbaarheid, positief opvoeden en omgaan met
faalangst. Voor meer informatie over het aanbod én aanmelden kun je kijken op
www.lerenmetlev.nl.
Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels, van 19 tot en met 23 maart, is een nationale projectweek waarin
deelnemende basisscholen aandacht besteden aan relationele en seksuele vorming. Het project
heeft als doel om kinderen te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren daarbij
verantwoorde keuzes te maken. Ook jij als ouder kunt thuis aandacht besteden aan de relationele
en seksuele ontwikkeling van je kind. Want hoe bespreek jij dit onderwerp met je kind? En wanneer
begin je hiermee? Lees meer hierover op www.weekvandelentekriebels.nl.
Agenda
17 maart Open dag St. Anna ziekenhuis
Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Op 3 en 4 maart is het eindelijk zover, dan speelt de Houtse Toneelgroep uit Helmond weer een nieuwe
kindervoorstelling. Dit jaar spelen wij: Pinokkio!
Een voorstelling zonder publiek is geen voorstelling. Graag willen u daarom vriendelijk vragen, indien er ruimte
is, onze voorstelling onder de aandacht van uw leerlingen te brengen. Bijvoorbeeld in de nieuwsbrief.
Wij hopen dat we veel leerlingen van uw school mogen verwelkomen, en uiteraard bent u zelf ook van harte
welkom.
Alvast vriendelijk dank voor uw tijd en moeite.
Met vriendelijke groet,
Houtse Toneelgroep
Lex Heldens en Loes van der Heijden

Jubileum voorstelling 25 jaar toneelgroep Vreemd Beest en 15 jaar Annatheater
“De Pagador”
Toneelgroep
Vreemd Beest viert in 2018 haar 25-jarig bestaan. Het Annatheater bestaat 15
jaar. Reden voor een groots opgezette jubileumvoorstelling in samenwerking met Helmondse
muzikanten en dansers.
‘De Pagador’ is een spectaculaire totaalvoorstelling naar het toneelstuk ‘O pagador de promessas’
van de Braziliaanse schrijver Alfredo Dia Gomes. Het is een verhaal over de gevolgen wanneer
mensen of instituten niet bereid zijn tot een dialoog, maar hun eigen overtuiging als enige waarheid
zien. Dit thema is uitgewerkt in een expressieve voorstelling met muziektheater en dans, doorspekt
met humor en ironie.
Geschikt voor kinderen vanaf groep .6.
regie: Lavínia Freitas Vale Germano
data: 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30 en 31 maart 2018
tijden: zondag 15.00 uur, alle andere dagen 20.15 uur
entree: kinderen/CJP/CKV € 10,– ; volwassenen € 15,–
informatie en kaartverkoop: www.annatheater.nl; 06 28 10 43 33
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl

