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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
Media Ukkie Dagen
Van 6 tot en met 13 april vinden de ‘Media Ukkie Dagen’ plaats. Deze hebben als doel om
opvoeders te ondersteunen bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Het thema dit
jaar is: ‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’. De allerkleinsten weten hun weg in de digitale
wereld razendsnel te vinden. Dreumesen, peuters en kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes
en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Hoe kun jij je kind mediawijs gedrag
aanleren? Op mediaukkies.nl vind je tips, leuke apps en handige websites.
Ontmoetingsgroep ouders van kinderen met autisme
Het CMD en het Plusteam organiseren op woensdag 18 april een ontmoetingsbijeenkomst voor
ouders van kinderen met autisme. Deze bijeenkomst staat in het teken van ‘Autisme en
hulpverlening, welke mogelijkheden zijn er?’. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Geldrop.
Wil je ook graag deelnemen of meer informatie? Stuur een e-mail naar gemeente@geldropmierlo.nl.

Museumweek
Van 9 - 15 april vindt de Nationale Museumweek plaats. Ruim 400 musea in Nederland doen
hieraan mee. Maar hoe maak jij je kind enthousiast voor een bezoek aan het museum?
Museumkids.nl is een online platform voor kinderen tot en met 12 jaar. Het doel is kinderen op een
speelse manier te laten ervaren wat er in Nederlandse musea te ontdekken is. Kinderen kunnen hier
onder andere games spelen, informatie vinden, knutselen en experimenteren en ideeën opdoen
voor een museumbezoek
Scheiden
Scheidingen komen veel voor: in Nederland verbreken naar schatting jaarlijks zo’n 64 duizend paren
hun huwelijk of samenwoonrelatie. Er verandert een hoop voor betrokkenen bij deze scheidingen
en er komt veel onder druk te staan. Zeker als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Voor
ouders in scheidingssituaties is er daarom een gratis online training ontwikkeld: ScheidingsATLAS.
Villa Pinedo.nl is dé plek waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen, elkaar
adviseren en steunen. Zo geven jongeren via het forum advies aan kinderen en schrijven ze blogs
om hun ervaringen met lotgenoten te delen.
Opvoedchallenge voor ouders van pubers
Opvoedkundige Marina van der Wal daagt ouders van pubers (10 -17 jaar) uit om deel te nemen
aan DopApril, de online OpvoedChallenge voor ouders van pubers. De OpvoedChallenge is voor álle
ouders van pubers ontwikkeld: voor de ouders die nieuwsgierig zijn naar de ontwikkeling in deze
levensfase van hun kind tot de ouders die zich wel zorgen maken en extra aandacht willen besteden
aan de ontwikkeling. De start is op 1 april. In dertig dagen levert deze challenge een gezelliger sfeer
in huis op, meer contact, minder gezeur en betere schoolresultaten. Voor meer informatie en
aanmelden, kijk op dopapril.nl.
Week van de teek
Van16 - 22 april vindt de ‘Week van de teek’ plaats en wordt er door verschillende organisaties
aandacht besteed aan het risico op tekenbeten. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar van een
tekenbeet kun je de ziekte van Lyme krijgen, als de teek lang vastgebeten in je huid zit. Het is
daarom belangrijk om goed te controleren en teken snel te verwijderen. Op de website van het
RIVM vind je meer informatie en voorlichtingsfilmpjes en er is zelfs een speciale ‘Tekenbeet’ app.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april 2018 vieren we voor de zesde keer de Koningsspelen. De Koningsspelen bestaan
uit het Koningsontbijt, de Koningssportdag en als warming-up het lied van Kinderen voor Kinderen.
Het doel van de Koningsspelen is om ouders én kinderen enthousiast te maken om samen te
ontbijten en te bewegen.

Agenda
6 april

Inloopspreekuur jeugdgezondheid consultatiebureau Mierlo (9-10 uur)

13 april

Inloopspreekuur jeugdgezondheid consultatiebureau Geldrop (13.30-14.30 uur)

18 april

Informatieavond voor ouders van kinderen met autisme.

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

Ouderavond 19 april: Mijn kind heeft autisme…. Wat nu?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ouderavond over dit
thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als er
een vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp
krijgen? Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat bekostigd?
Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met een
medewerker van de gemeente Helmond en van het Regionaal Autisme Centrum meer hierover
vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Er zal ook informatie aanwezig zijn van de
Nederlandse Vereniging voor Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon
van Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en professionals kunnen zich aanmelden bij
het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO via i.houthooft@swv-peelland.nl

