Januari 2019
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

Cursus positief opvoeden in het Arabisch
Het CMD Jeugd organiseert samen met Stichting Omnia in januari/februari een cursus positief
opvoeden voor Arabisch sprekende ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. De cursus is erop
gericht om de ontwikkeling van je kind te bevorderen en om op een positieve manier om te gaan met
het gedrag van je kind. De cursus start op 15 januari en bestaat uit 5 bijeenkomsten die zullen
plaatsvinden in Brede School de Coevering in Geldrop. Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer
informatie en aanmelden, stuur een email naar m.spekken@geldrop-mierlo.nl.
Ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders van kinderen met autisme
De afgelopen twee jaar heeft het CMD en Plusteam met succes meerdere bijeenkomsten
georganiseerd voor ouders van kinderen met autisme. Volgend jaar willen we hier vanuit het CMD en
Plusteam mee doorgaan. Graag horen we welke thema’s bij jou spelen. De bijeenkomsten worden dan
weer georganiseerd aan de hand van de reacties van ouders, zodat ze zoveel mogelijk aansluiten bij de
behoefte die er is. Je kunt je reactie mailen naar cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.
Ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders van kinderen met ADHD
Het CMD Jeugd en Plusteam zijn bezig om ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders van kinderen met
ADHD te organiseren. Het doel van deze bijeenkomsten is elkaar ontmoeten en kennis met elkaar
delen aan de hand van een thema. Het CMD Jeugd en Plusteam willen graag samen met ouders van
kinderen met ADHD, de thema’s voor de bijeenkomsten bepalen. Heb je ideeën voor de
bijeenkomsten? Of wil je graag deelnemen aan de bijeenkomsten? Stuur dan een reactie of e-mail naar
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl. Het CMD Jeugd houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Openingstijden CMD in Mierlo
Wist je dat de openingstijden van het CMD in het Hof van Bethanië Mierlo zijn uitgebreid? Je kunt bij het
CMD onder ander terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over opvoeden, hulp bij
het huishouden, regelen van jeugdhulp, vervoer en mantelzorg. Daarnaast biedt het CMD
ondersteuning bij het invullen van formulieren, tijdens het formulierenspreekuur. Hieronder kun je zien
op welke dagen en tijdstippen je terecht kan bij het CMD.
 Maandag
Inloop CMD
09.00 – 12.30 uur
 Woensdag
Formulierenspreekuur
09.00 – 11.00 uur
ste
 Woensdag (1 van de maand)
Inloop Mantelzorg
15.00 – 17.00 uur
 Donderdag
Inloop CMD
09.00 – 17.00 uur

Nationale Voorleesdagen
Van 23 januari tot en met 2 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Traditioneel wordt deze
week geopend met het Nationale Voorleesontbijt. Die dag lezen talloze bekende én onbekende
Nederlanders voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen, bij kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen, te stimuleren.
Wist je dat de leesprestaties van je kind toenemen als het elke dag 15 minuten leest? Wil jij weten hoe
je van (voor)lezen een feest kunt maken? Zie voor meer informatie www.nationalevoorleesdagen.nl.
Kloffie en Co
“Kloffie & Co” heeft sinds kort een nieuwe winkel aan de Mierloseweg 40 in Geldrop. Het is een initiatief
om kinderkleding bereikbaar te maken voor iedereen. Iedereen kan deelnemen aan het ruilsysteem,
waarbij je overbodige kinderkleding en overbodige schoenen kunt ruilen voor ‘Kloffie-punten’. Met deze
punten kun je vervolgens weer andere kleding uitzoeken. Wanneer je niet wilt deelnemen aan het
ruilsysteem, is het ook altijd mogelijk om kleding te komen brengen. Lees meer over dit initiatief op
www.kloffieco.nl.
Week van het Vergeten Kind
Van 29 januari tot 4 februari vindt de Week van het Vergeten Kind plaats. Deze week staat in het teken
van ‘vergeten’ kinderen in opvanglocaties. Nederland telt 38.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten
kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en opgroeien in sobere
instellingen met minimale speelmogelijkheden en specialistische begeleiding.
Tijdens de Week van het Vergeten Kind organiseert de stichting elke dag een activiteit om deze
kinderen ‘zichtbaar’ te maken en om ze zelf te laten spreken in plaats van dat er over hen gesproken
wordt. Kijk voor meer informatie op www.hetvergetenkind.nl.
Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel B
De LEVgroep organiseert in februari de weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel B. Deze ouder- en
kindtraining is bedoeld voor kinderen uit groep 3,4,5 en 6 én voor ouders zijn er twee verplichte
ouderavonden. Het doel van deze training is om de weerbaarheid en het zelfvertrouwen bij de kinderen
te vergroten. Voor meer informatie, zie de website van de LEVgroep www.lerenmetlev.nl/zinzicht.
Agenda
15 januari
23 januari
29 januari

Start cursus ‘Positief opvoeden’ in het Arabisch
Start ‘Nationale voorleesdagen’.
Start ‘Week van het vergeten kind’.

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

