November 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.geldropmierlo.nl.

Sjors Sportief én Sjors Creatief van start
In de laatste week van september hebben de kinderen van alle basisscholen uit de gemeente het
boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief ontvangen via school. Met Sjors Sportief kunnen kinderen heel
veel sporten uitproberen. Met Sjors Creatief kunnen ze kijken welke creatieve activiteiten ze leuk
vinden. Kinderen kunnen kiezen uit ruim 60 activiteiten. Inschrijven kan vanaf 3 oktober via
www.sjorssportief.nl of www.sjorscreatief.nl.
Wil je kind daarna lid worden van een vereniging? Dan is het via de regeling Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds in bepaalde situaties mogelijk om een bijdrage of vergoeding aan te vragen in de
tegemoetkoming van de kosten. Lees meer over de voorwaarden op www.geldrop-mierlo.nl.
Nationaal schoolontbijt
e
Van 5 tot en met 9 november vindt voor de 16 keer het Nationaal Schoolontbijt plaats. Het thema dit
jaar is: Een feestje voor iedereen! Scholen kunnen zich hiervoor inschrijven om samen met de
kinderen gezellig en gezond te ontbijten op school. Ook jij als ouder kunt ervoor zorgen dat je kind een
gezonde start van de dag heeft. Lees meer tips op www.voedingscentrum.nl.
Week van de mediawijsheid
Van 16 tot en met 23 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema is ‘Heb jij
het onder de duim?’. Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe
verschaft hij ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de
andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het
nu gaat om het doen van je bankzaken, het zoeken of delen van informatie, het vinden van een baan
of het regelen van je privacy-instellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van
mediawijsheid in de vingers te hebben.
Kun jij nog wel een helpende hand gebruiken? Lees dan meer hierover op www.mediawijsheid.nl.
Week tegen kindermishandeling
Van 19 tot en met 25 november is de ‘Week tegen kindermishandeling’. Tijdens deze week wordt er
een beroep gedaan op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.
Veel mensen vinden het lastig om bij een vermoeden van kindermishandeling in actie te komen. Zie ik
het wel goed? Vererger ik de onveiligheid van een kind niet als ik me ermee bemoei? Allemaal
logische vragen, maar er is maar één helder antwoord op te geven. Zelfs bij het geringste vermoeden
van kindermishandeling, kom je in actie. Neem het zekere voor het onzekere en bel met Veilig Thuis
via 0800 2000. Voor meer informatie zie ook www.vooreenveiligthuis.nl.

Ontmoetingsgroep ouders van kinderen met autisme
Het CMD en het Plusteam organiseren op dinsdag 20 november een ontmoetingsbijeenkomst voor
ouders van kinderen met autisme. Deze bijeenkomst staat in het teken van ‘School’ en Erik Wissink en
Manon de Groot zullen aansluiten namens het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Het
Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van zorg en
ondersteuning aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte in het primair onderwijs. Erik Wissink en
Manon de Groot zullen kort vertellen over wat het Samenwerkingsverband doet in het kader van:
 Passend onderwijs
 Overstap van Primair onderwijs (basisschool) naar het Voortgezet onderwijs
 Mogelijkheden wanneer onderwijs moeizaam verloopt
 Nieuwe ideeën/ projecten vanuit het Samenwerkingsverband
De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Geldrop van 19.30 – 21.30 uur. Wil je ook graag
deelnemen of meer informatie? Stuur een e-mail naar cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl of neem
telefonisch contact op via (040) 289 38 99 / 14 040.
Agenda
6 november
13 november
20 november
29 november

Lezing ‘Veerkrachtige moeders’ Bibliotheek Dommeldal Geldrop
Informatieavond bedplassen GGD Brabant- Zuidoost
Ontmoetingsgroep voor ouders van kinderen met autisme
Informatieavond Zwangerschap en Bevallen St. Anna Ziekenhuis

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

