Ingezonden

Juli / augustus 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.
Het CMD is er ook voor jou in de vakantie
Heb je vragen over opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin? Dan
kun je ook in de zomervakantie terecht bij het CMD. Het CMD is telefonisch en via e-mail bereikbaar
van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en
12.30 uur, via (040) 28 93 893 of cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.
Cursus plezier op school
Denk je al veel na over je nieuwe school na de zomer? Wil je graag een goede start maken in de
brugklas maar zie je daar tegen op? Misschien vind je het moeilijk nieuwe vrienden te maken of ben
je bang dat je nergens bij gaat horen? Misschien vind je verandering heel spannend, maar hoop je
stiekem dat de brugklas voor jou een fijne nieuwe start betekent? Gun jezelf dan een leuke
tweedaagse training met andere jongeren die er ook zo over denken. De tweedaagse cursus ‘Plezier
op school’ helpt je bij het maken van een goede start in de brugklas. Lees meer hierover op
www.lerenmetlev.nl/zinzicht.

Jongerenraad geïnstalleerd
Sinds maandag 28 mei heeft Geldrop-Mierlo een Jongerenraad. Met behulp van de Jongerenraad
hopen we de gemeente interessanter te maken voor jongeren. Deze jongeren hebben vooraf een
training 'Adviesvangers' gevolgd. Ze krijgen een vraag van de gemeenteraad, bedenken zelf ideeën
en gaan hierover in gesprek met leeftijdsgenoten. Een adviesvanger laat andere jongeren op een
creatieve manier meedenken over een vraag of probleem van de gemeente. De Jongerenraad kan
ook ongevraagd advies geven. Voor meer informatie over de Jongerenraad kun je een e-mail sturen
naar jongerenraad@geldrop-mierlo.nl.
Jonge mantelzorgers
In het najaar van 2018 organiseert het CMD Jeugd 3 activiteiten voor jonge mantelzorgers. Jonge
mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar, die opgroeien met bijvoorbeeld een zieke
ouder of een broer of zus met een beperking. Ben of ken jij een jongere die thuis voor iemand
zorgt? Dan komen wij graag in contact met jou! 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 Joyce Beckers (maandag, dinsdag, woensdag) via telefoonnummer (06) 54 99
87 13.
Zonbescherming
Het is heerlijk om naar buiten te gaan als de zon schijnt. Zorg wel dat je jezelf en je kind goed
beschermt tegen de zon. En voorkom het risico op uitdroging en een zonnesteek. Lees meer tips en
adviezen op www.opvoeden.nl.
Agenda
3 juli

Informatieavond zwangerschap & bevallen

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

Beste ouders / verzorgers
Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met u het lezen
stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom organiseren we tijdens de Kinderboekenweek onze
jaarlijks terugkerende scholenactie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om uw
schoolbibliotheek uit te breiden. U kunt namelijk sparen voor gratis boeken!
Omdat u wellicht al plannen aan het maken bent voor het nieuwe schooljaar, willen we u graag nu
al attenderen op deze unieke actie.
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?
Samen met de kinderen en ouders/verzorgers kunt u kassabonnen sparen van kinderboeken,
gekocht bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek. Aan het eind van de actieperiode kunt u voor 20%
van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken bij uw lokale Bruna-winkel.
Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor uw schoolbieb!
Voorbereiding Schoolbieb-actie
Medio september ontvangt u promotiemateriaal voor de Bruna Schoolbieb-actie. Bent u
enthousiast geworden en wilt u al eerder starten met het promoten van de actie? Of heeft u andere
ideeën m.b.t. (leren) lezen waarbij Bruna u zou kunnen helpen? Neem dancontact op met uw lokale
Bruna-winkel, zij denken graag met u mee.
Wij hopen dat u samen met de ouders/verzorgers en de kinderen meedoet, zodat u de
schoolbibliotheek kunt aanvullen met de nieuwste en leukste kinderboeken. Want leesplezier
begint op school én bij Bruna – Nederlands grootste boekhandel bij u om de hoek!
Met vriendelijke groet,
Bruna BV

In de vakantie op het podium! Toneelspelen in het Annatheater
Op dinsdag 17 juli organiseert Jeugdtheaterschool Annatheater een dag vol theaterplezier!
We spelen de hele dag toneel en ’s avonds laten we wat we gedaan hebben aan het publiek zien, in
een echt theater met alles erop en eraan.
Kom in het Annatheater op het grootste podium van Helmond in de spotlights staan!
Wanneer: dinsdag 17 juli van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf 8 jaar
Wat kost het: € 25,00
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact.
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl

