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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  

 

 

Elke dag iets leuks 

Hoe houd je het leuk met elkaar in coronatijd? Elke week vind je op de website van het Nederlands 

Jeugdinstituut nieuwe activiteiten voor jou en je gezin. 

 

 

Meldpunt voor zorgen rond heropening kinderopvang en scholen 

De deuren van school en kinderopvang zijn weer geopend. Veel ouders maken zich nu zorgen maken 

over de veiligheid, gezondheid, de aansluiting met de BSO of het vervoer naar het speciaal 

basisonderwijs. Zij kunnen met hun vragen terecht bij het meldpunt ‘Deuren zijn geopend!’ Kijk voor meer 

informatie op de website van het meldpunt:  

https://www.voorwerkendeouders.nl/meldpunt-deuren-zijn-geopend/  

 

 

Opvoeden tijdens corona én daarna 

Ouders vinden het belangrijk, dat hun kinderen in vrijheid opgroeien en hun eigen keuzes leren maken. 

En dat is best een lastige klus. Welke lessen uit de corona-tijd kunnen we meenemen in de opvoeding? 

Hoe kun je je kinderen (al op jonge leeftijd) mee laten denken? En hoe kun je risico’s goed inschatten? 

Op de website van het NJI staat een achtergrondartikel waarin deze thema’s beschreven worden. Je vindt 

op deze website veel meer informatie over actuele thema’s, die te maken hebben met opvoeden en 

opgroeien. Voor zowel ouders, jongeren en professionals.  

 

 

Op de website positiefopvoeden.nl vind je een speciale editie van de digitale tipkrant. 

https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/home/ In de krant staan verschillende artikeltjes (over praten met 

kinderen, goed voor jezelf zorgen en thuiswerken), quotes van ouders en professionals, een interview 

met een verpleegkundige, de top 10 tips in verschillende talen, het beeldverhaal en een ademoefening. 

 

 

Vraag en antwoord voor jongeren en jongvolwassenen 

Ben je 12 jaar of ouder of heb je een kind in deze leeftijd? En wil je meer weten over hoe je in deze tijd 

kunt afpreken met vrienden, kunt sporten en wat je kunt doen tegen eenzaamheid? Lees dan eens de 

vragen en antwoorden door op de website van het NJI.  

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren  
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App over zorg tijdens de zwangerschap, bevallen en kraamtijd 

“Waarom heeft niemand me dat verteld?” Iedere nieuwe moeder kan een voorbeeld noemen van iets wat 

ze graag had willen weten over haar kraamtijd of over moeder worden. Over herstellen van een bevalling, 

haar lichamelijke gezondheid en die enorme achtbaan van emoties. De app ‘How about mom’ brengt daar 

verandering in. De app is ontwikkeld met een uitgebreid team van zorgprofessionals en experts uit de 

gezondheidszorg. https://howaboutmom.nl/app/ 

 

 
Bibliotheken weer voorzichtig open 

Vanaf 18 mei gaan de Bibliotheken in Geldrop en Nuenen weer voorzichtig open: op maandag t/m 

vrijdag van 14.00 - 17.00 uur (dus niet op zaterdag). Iedereen is weer welkom, maar heb je 

gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. Met de Afhaalservice bieden we je een goed alternatief. Alle 

lezingen, workshops, computercursussen, spraakmakers bijeenkomsten, schrijversbezoeken, 

formulierenspreekuren, Taalhuis- en andere activiteiten zijn afgelast  of uitgesteld. De buitenbussen 

blijven open om materialen in te leveren. Lees voordat je gaat door, waar je rekening mee dient te houden 

op de website van de bibliotheek. Je kunt ook nog steeds gebruik maken van de gratis dienst van de 

ThuisBieb. De app kun je downloaden in de App store en Google Play.  

 

Digitaal platform voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking 

Sophi is een nieuw digitaal platform voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Een 

ontmoetingsplek waar je ook informatie, tips, adviezen en concrete hulp kunt vinden. Niet alleen die van 

andere ouders, maar ook van vakprofessionals. https://www.sophi.online/ 

 

Cursussen en trainingen 

Tot nader bericht, maar in elk geval tot 1 juni zijn de trainingen bij de LEV groep afgelast. Houdt de website 

van de Lev groep, Leren met LEV, in de gaten voor de ontwikkelingen.  

 

Jonge mantelzorgers 

Je broertje is vaak onrustig en leidt je af met je huiswerk. Je vader is ziek en jullie leven draait om hem. 
Je moeder is vaak somber en jij maakt de lunch. Je zus heeft een spierziekte en je helpt haar. In al deze 
situaties groei je op met iemand die zorg nodig heeft en om wie je veel geeft. Dan ben je een jonge 
mantelzorger.  
 
Misschien gaat het daarom op school of daarbuiten een beetje anders… Misschien voel je je wel anders 
of heb je het gevoel dat niemand je echt begrijpt. Zeker met de huidige maatregelen, kun je niet 
makkelijk met vrienden afspreken om even uit de situatie weg te gaan.  Als jonge mantelzorger sta je er 
niet alleen voor. Het CMD is er ook voor jou! Neem voor informatie of een gesprek contact op met het 
CMD jeugd via cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl of (040) 289 38 99.  
 

 

Agenda 

10 juni  Nationale buitenspeeldag Jantje Beton. Er wordt gekeken hoe deze dag vormgegeven 

kan worden met de geldende maatregelen. Kijk voor meer informatie op de website: 

www.jantjebeton.nl  

21 juni Vaderdag 

 

Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via 

cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl 
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