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Nieuwsbrief februari 2020 
 
 
 

Studiedag  
Zoals u in onze jaarplanning heeft kunnen lezen staat op woensdag 18 maart a.s. onze jaarlijkse 
studiedag gepland. In de ochtend zal er door Ellen Emonds (van het centrum welbevinden en 
betrokkenheid) dieper ingegaan worden op het observeren van welbevinden en betrokkenheid. 
Hierbij worden filmpjes bekeken en gescoord aan de hand van een beslissingsschema. In de 
middag wordt er een workshop gegeven over de rijke speel- leeromgeving waarna de pedagogisch 
medewerkers zelf aan de slag gaan met het uitwerken van ideeën voor het creëren van 
inspirerende hoeken. Het belooft weer een interessante dag te worden! 
Houdt u er rekening mee dat wij deze dag zijn gesloten?  

 
Mad Science op de BSO 
Op donderdag 27 februari komt Mad Science een workshop geven op alle BSO locaties. De 
kinderen maken tijdens de workshop kennis met de wereld van licht, kleuren en belangrijke 
wetenschappelijke ideeën die hiermee in verband staan. Er worden prisma’s gebruikt om licht te 
delen, kleurwielen om te mengen en de kinderen kunnen meekijken en –dansen op de effecten van 
een stroboscoop.  

 
Afmelden tijdens de carnavalsvakantie  
Indien uw kind(eren) niet naar de opvang komen tijdens de carnavalsvakantie en u dit nog niet 
gemeld heeft, verzoeken wij u dit tijdig (uiterlijk voor 8.30 uur op de betreffende dag) door te 
geven via de ouderapp of het ouderportaal. Zo hoeven pedagogisch medewerkers niet onnodig op 
kinderen te wachten en kunnen medewerkers die op deze dag verlof willen opnemen, tijdig 
geïnformeerd worden.  

 

Peuterochtenden 
Graag nodigen wij u, samen met uw peuter, uit voor een gezellige doe-activiteit die de Grabbelton 
samen met basisschool ’t Klokhuis organiseert op woensdag 25 maart a.s. Deze activiteit is 
bedoeld voor driejarige peuters van de Grabbelton en de Boomgaard en 3-jarige peuters die staan 
ingeschreven bij ’t Klokhuis. De peuteractiviteit vindt plaats op de locatie ’t Klokhuis, Hazelaar 47 
in Geldrop. Tijd: van 10.30 tot 11.30 uur. Het thema van deze keer is: “de boerderij”. 
Het doel is: 

 Dat ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten in een informele sfeer 

 Kennis te met de basisschool 
 Ervaringen uit te wisselen en een kijkje te nemen in de klas 

De kinderen van de ‘Boomgaard’ die deze ochtend naar de peuteropvang gaan, gaan samen met 
de pedagogisch medewerkers naar ’t Klokhuis. Wij hopen veel ouders en kinderen te ontmoeten. 

U kunt zich aanmelden voor deze dag via: a.smits@degrabbelton.nl  
Op woensdag 25 maart wordt deze peuterochtend voor 3 jarigen die naar basisschool St Jozef 
gaan, georganiseerd.   

 

Inloopochtend kindcentrum de Appelgaard 
Wil je ook eens met andere ouders sparren over onderwerpen die jou bezighouden? Vind je het fijn 
om andere ouders te ontmoeten? Breng dan, als je op maandag opvang afneemt, op 9 maart a.s. 
je kind(eren) naar de Grabbelton of naar school en blijf daarna iets drinken. Aanmelden is niet 
nodig. Meike Walravens (klantadviseur Jeugd en gezin) en Meike Walravens (Intern Begeleider bij 
’t Klokhuis) ontvangen je graag bij ’t Klokhuis.  

 

Koningsdag  
In de vorige jaarplanning was bij de sluitingsdagen per abuis Koningsdag niet opgenomen. Wij 
willen u er daarom alsnog op wijzen dat wij op maandag 27 april zijn gesloten.   
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Agenda vergaderingen en evenementen 

 

Datum vergaderingen/evenement 
9 maart Oudercommissievergadering  

11 maart Peuterochtend en open dag kindcentrum de Appelgaard 

18 maart studiedag 

22 maart Open dag kindcentrum 6Gehuchten 

25 maart Peuterochtend kindcentrum 6Gehuchten 

 

 

Verjaardagen medewerkers 
 

Datum Naam medewerker 
1 maart Noortje Stoop 
5 maart Nienke Maters 

13 maart Melanie Smulders 

16 maart Stephanie Brouwers 

17 maart Femke Schippers 

19 maart Anne-Marie de Kadt 

 
 

 
 

 

Nieuws van buiten 

 

 

 
 

 

 

Nieuwsbrief Jeugd en Gezin – Februari 2020  
 
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  
 
Sporten na school  
‘Leef Geldrop-Mierlo’ organiseert weer ‘Sporten na school’ in Geldrop en in Mierlo. Beweegt jouw 
kind graag? Kijk dan eens op de website: https://www.leefgeldrop-mierlo.nl en klik op het kopje 
‘Activiteiten’. Is het voor jouw kind vanwege een beperking lastig om mee te doen? Klik dan eens 
op het kopje ‘Uniek Sporten’.  
 
Steunouder  
Wil je graag iets betekenen voor een ander gezin in de gemeente Geldrop-Mierlo? En vind je het 
leuk om met kinderen om te gaan? Mogelijk is steunouder dan iets voor jou. Een steunouder vindt 
het fijn om iemand te helpen en beleeft plezier aan de omgang met kinderen. Het is een dankbare 
taak, omdat je als steunouder van onschatbare waarde kunt zijn voor ouders en hun kind. Als 
steunouder geef je steun aan ouders en plezier aan het kind. Je vangt één of twee dagdelen het 
kind op. Daarmee ontlast je de vraagouders. Voordat je start, krijg je een training en ontmoet je 
andere steunouders. Kijk voor meer informatie op de website van Steunouder en op de website 
van de LEVGroep. Op deze site kunt u een filmpje bekijken.  
 
 
 
 

http://www.geldrop-mierlo.nl/


 

Podcast over meertalige kinderen  
‘Kletsheads’ is een podcast over meertalige kinderen voor ouders, leerkrachten en logopedisten. 
Wat kun je verwachten als je je kinderen meertalig opvoedt? Waar moet je op letten? Wat helpt 
hun taalontwikkeling wél, en wat juist niet? Dr. Sharon Unsworth, taalwetenschapper en zelf 
moeder van twee (uiteraard meertalige) kinderen, gaat elke aflevering in gesprek met een andere 
expert over de wetenschap achter de taalontwikkeling van meertalige kinderen. We horen ook elke 
keer van de ‘Kletshead van de week’, een meertalig kind dat ons vertelt hoe het is om met twee 
(en soms meer) talen op te groeien. De podcasts zijn te beluisteren op de site van Kletsheads.  
 
Alcoholvrij de carnaval door Carnaval staat vaak in het teken van feesten, eten, drinken en op 
stap gaan. Hoe bereidt u uw puber voor op de verleidingen van alcohol? Kijk op www.nix18.nl. Aan 
de jongeren zelf wordt ook gedacht, bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan de zogenaamde 
FRISfeesten. https://www.nix18.nl/nix-voor-jongeren  
 
Faalangsttraining ‘Je bibbers de baas’  
Jij kunt vast heel goed denken. Als je iets denkt, dan krijg je daar ook een gevoel bij. Soms krijg je 
van je eigen gedachten zelfs de bibbers. Ben jij soms voor heel gewone dingen bang? Bang voor 
een spreekbeurt, voor een toets, of misschien bang om met iemand af te spreken? Misschien komt 
dat door je gedachten? ‘Ik kan niks, ik ben dom, niemand vindt mij aardig.’ Deze gedachten helpen 
niet om sterk te worden en zelfvertrouwen te krijgen. In de training leer je welke gedachten jou 
wel gaan helpen. En je leert hoe je zelf kan kiezen tussen een helpende gedachte of een niet 
helpende gedachte. Het is de bedoeling dat je dan steeds meer zelfvertrouwen krijgt en je je eigen 
bibbers de baas bent. Deze training is voor kinderen uit groep 5 of 6 en wordt gegeven door de Lev 
Groep. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.lerenmetlev.nl 
 
Faalangsttraining leerlingen Strabrecht College  
Voor leerlingen op het Strabrecht College start er ook een faalangsttraining. Het doel van de 
faalangsttraining is om de faalangst te verminderen, zodat ze met zelfvertrouwen, dat wat ze 
spannend vinden, de baas worden. Meer informatie: 
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training  
 
Oppascursus  
Als je wilt gaan oppassen op kleine kinderen, is het handig om wat meer te weten, voordat je 
eraan begint. In vier bijeenkomsten krijg je uitleg over verschillende onderwerpen zoals: 
 • kennismaken en positief omgaan met kinderen;  
 • verwachtingen van ouders;  
 • veiligheid, spelen, eten en bedtijd;  
 • wat je kunt doen als kinderen niet luisteren.  
Tijdens de oppascursus krijg je natuurlijk ook veel handige tips! De oppascursus is voor jongeren 
vanaf de brugklas tot 16 jaar die willen gaan oppassen.  
 
Girls’Talk (Helmond)  
Het doel van ‘Girls' Talk’ is om meiden weerbaarder te maken in hun relaties en seksuele leven, 
vooral als het gaat om het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongewenste 
zwangerschap en soa’s. In dit programma leer je onder andere je wensen en grenzen duidelijk aan 
te geven en hoe je op een prettige, veilige en respectvolle wijze met elkaar omgaat in de 
vriendschap, relatie of bij seks. Voor meiden tussen 14 en 21 jaar met minimaal VMBO niveau. 
Meer weten? Kijk op de website van Leren met LEV. Training  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.nix18.nl/nix-voor-jongeren
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training


 

Urban sports Xperience 
De Urban Sports Xperience is destijds georganiseerd omdat de gymzaal anders twee hele dagen 
leeg zou staan. Hier wilde de gemeente Geldrop-Mierlo iets mee doen. Natuurlijk heeft de 
gemeente ook als doel om kinderen meer te laten bewegen, waardoor één en één al snel twee was. 
Deze dagen moesten wel speciaal zijn: sporten die de kinderen niet zo snel leren kennen tijdens 
een normale gymles. Het initiatief is ontstaan vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo en de JOGG-
regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht). 
 
Aanbod  
Voor het 4e jaar op rij worden ook dit jaar weer de Urban Sports Xperience georganiseerd. 
Kinderen tussen de 6 en 14 jaar kunnen twee dagen lang kennis maken met allerlei vette sporten.  
Beide dagen worden er verschillende vormen van sport aangeboden en zelfs clinics gegevens 
vanuit diverse verenigingen. Het is een vrije inloop tussen 10.00 en 16.00 uur op donderdag en 
vrijdag in de carnavalsvakantie.  
Steeds meer kinderen doen mee aan dit geweldige evenement.  
Om een goed overzicht te krijgen hoeveel kinderen er dagelijks aanwezig zullen zijn en voor een 
goede begeleiding te zorgen, willen we je vragen om je vooraf aan te melden via 
https://leefgeldrop-mierlo.nl/LeefModule/Details/7989 
 
Programma clinics:  
Donderdag 27 februari: 
11:00 – 11:30 | Bootcamp (alle leeftijden) 
12:00 – 12:30 | Bootcamp (alle leeftijden) 
13:00 – 13:30 | Breakdance (6 tot 10 jaar) 
13:30 – 14:00 | Breakdance (9 tot 14 jaar) 
14:00 – 14:30 | Boksen (6 tot 10 jaar) 
14:30 – 15:00 | Boksen (9 tot 14 jaar) 
 
Vrijdag 28 februari: 
13:00 – 13:30 | Breakdance (6 tot 10 jaar) 
13:30 – 14:00 | Breakdance (9 tot 14 jaar) 
14:00 – 14:30 | Boksen (6 tot 10 jaar) 
14:30 – 15:00 | Boksen (9 tot 14 jaar) 
 
Aanmelden voor bovenstaande clinics kan alleen op de dag zelf. Dit doe je bij de grote partytent 
die in de Sporthal zal komen te staan. Bij iedere clinic is maar een beperkt aantal plekken 
beschikbaar dus wees snel want, VOL=VOL! 
 
 

 
 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!  
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een 
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!  
 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor 
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. 
De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. 
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 
veranderen.  
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om 
het bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in 
Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 
uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

https://leefgeldrop-mierlo.nl/LeefModule/Details/7989

