27 september 2019 - nummer 2

Agenda
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 4 oktober
Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Vrijdag 11 oktober
Maandag 21 oktober
Dinsdag 22 oktober
Vrijdag 25 oktober
Maandag 28 oktober
Woensdag 30 oktober
Donderdag 31 oktober

Start kinderboekenweek: “Reis je mee?”
Inloopspreekuur CMD: 8.30-9.30 uur
Dag van de leraar
1e bijeenkomst kinderraad
Diplomauitreiking mediatoren: 12.00-12.30 uur
12.30 uur: start herfstvakantie
Start afname tevredenheidsonderzoek
MR-vergadering: 20.00 uur
Afsluiting kinderboekenweek
start thema: “Geloof, oorlog en vrede”
Inloopspreekuur CMD: 8.30-9.30 uur
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 27 september t/m 31 oktober
30 september Lenn (groep 1/2a)
30 september Wiktor (groep 1/2b)
2 oktober
Alex (groep 5)
2 oktober
Abby (groep 6)
2 oktober
Thijs (groep 7/8)
3 oktober
Jayden (groep 4)
8 oktober
Mika (groep 3)
10 oktober
Jay (groep 1/2b)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

14 oktober
16 oktober
18 oktober
21 oktober
22 oktober
25 oktober
29 oktober
29 oktober

Bente (groep 4)
Fleur (groep 3)
Noémi (groep 3)
Elize (groep 7/8)
Levi (groep 5/6)
Romy (groep 7/8)
Roan (groep 5)
Luke (groep 6)

Welkom
De volgende kinderen zijn bij ons op school gestart: Gabriël, Dex en Jax in groep 1/2a en Dex en
Milan in groep 1/2b.
We heten hen van harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!
Jaylen uit groep 7 heeft vandaag afscheid genomen en gaat maandag starten op zijn nieuwe
school. Wij wensen hem veel plezier op de nieuwe school.

Algemeen
Leuk nieuws
Juf Martine is moeder geworden van een zoontje: “Beau”. We wensen haar, Lex en Ben heel veel
plezier en geluk met hun nieuwe aanwinst.

Kinderraad
Afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 4 t/m 8 druk bezig geweest met de verkiezingscampagne voor de
kinderraad. Uit elke groep hadden meerdere kandidaten zich verkiesbaar gesteld. Afgelopen dinsdag heeft
iedereen zijn stem uit kunnen brengen. Met trots kunnen wij dan ook de kinderraad van dit schooljaar aan u
voorstellen:
v.l.n.r : Phoebe; gr 5/6, Lenora; gr 5, Koen; gr 7/8, Jailey; gr 4 en Guus; gr 6

De 1e bijeenkomst van de kinderraad staat ook al op de agenda: Dinsdag 8 oktober.

Kinderboekenweek 2019

Op woensdag 2 oktober starten we de Kinderboekenweek op school!
Het thema dit jaar is 'Reis mee'.
Om het thema echt te laten leven in de school zouden we het leuk vinden om deze te versieren met 'echte'
reisspullen. Denk hierbij aan: koffers, slingers, voetbalshirts uit verschillende landen, vlaggen, klederdracht etc.
Heeft u thuis iets wat bij dit thema past en we mogen gebruiken in de school, mag u dit vóór woensdag 2
oktober voorzien van naam en klas op het podium in de speelzaal zetten.
Mocht uw kind graag een voorwerp mee naar school nemen dat niet geschikt is ter versiering (misschien te
waardevol/ breekbaar?), mag deze in de eigen groep tentoongesteld worden.
U kunt thuis alvast met uw kind het dansje en liedje van dit jaar oefenen via www.kinderboekenweek.nl of
natuurlijk via Youtube (titel: ‘Reis mee’)
Op vrijdag 25 oktober sluiten we de Kinderboekenweek feestelijk af op school!
Fijne Kinderboekenweek en veel leesplezier!

Diploma-uitreiking mediatoren
Afgelopen weken hebben onze mediatoren al 2 bijeenkomsten gevolgd van de opleiding tot mediator. Komende
maandag is de laatste. We gaan ervan uit dat ze deze met goed gevolg af gaan sluiten.
Kyano, Lynn, Dewy, Sofie en Romy krijgen dan op woensdag 9 oktober hun diploma hiervoor. Uiteraard mag de
familie hierbij aanwezig zijn.
Dit vindt plaats in de speelzaal om 12.00 uur. De groepen 4 t/m 8 zijn hier ook bij aanwezig. In de groepen 1 t/m
3 stellen de mediatoren zichzelf voor in de groep.

Tevredenheidsonderzoek
Van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 3 november wordt door een extern bureau (van
Beekveld & Terpstra) in opdracht van Eenbes basisonderwijs een kwaliteitsonderzoek
afgenomen.
U ontvangt per email een uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek. Voor ons als school is
het erg belangrijk dat u aan dit onderzoek deelneemt zodat we een duidelijk beeld krijgen van
’t Klokhuis. Zo komen we te weten wat goed gaat of nog beter moet worden.
In principe krijgt ieder gezin één uitnodiging. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, loop dan even binnen. U
bent uiteraard ook welkom als u de vragenlijst liever samen in wilt vullen.

Even voorstellen
Graag stel ik mij even voor!
Mijn naam is Rick Louman en ik ben 20 jaar oud. Ik ben derdejaars pabostudent aan
Hogeschool de Kempel en ik kom tot februari stage lopen in groep 3. Mijn vaste stagedag is de
dinsdag, maar ik zal er ook een aantal keer de hele week zijn. Ik heb er erg veel zin in. Als u nog
vragen voor mij heeft, sta ik open deze te beantwoorden!

Tot snel!

Nieuws van de oudervereniging
De ouderraad (OV) heeft begin september de jaarvergadering van de oudervereniging gehouden.
Wij zijn heel blij dat we kunnen laten weten dat er vier nieuwe leden verkozen zijn. Daardoor hebben we dit jaar
weer bijna het maximale aantal OV-leden.
Tijdens de vergadering is ook de begroting voor het komende jaar vastgesteld en is het financieel jaarverslag
2018-2019 goedgekeurd. Hartelijk dank nog aan de Kascontrolecommissie, Carlo en Debbie.
Nogmaals welkom voor de nieuwelingen en voor allemaal, veel succes en veel plezier!
Bedankt aan iedereen die de ouderbijdrage betaald heeft. Daarmee kunnen wij, in samenwerking met het team
en alle hulpouders, dit schooljaar weer allerlei activiteiten organiseren. Zo helpen we met z'n allen mee aan een
fijne schooltijd voor ieder kind.
In de School App onder het kopje Hulpouders staat de vragenlijst Ouderhulplijst. U kunt die nog steeds invullen.
Alvast bedankt voor alle toegezegde hulp.
Wij hopen namelijk ook indien mogelijk op uw actieve hulp als er bij activiteiten extra mensen nodig zijn.
Op de website kunt u op de pagina over de Oudervereniging zien wie in welke commissie zit.
Bij dit Pitje wordt ook de Folder 2019-2020 toegevoegd, waarin staat wat we allemaal doen.
U bent van harte uitgenodigd om met vragen, ideeën of opmerkingen contact op te nemen met een van ons.
Hieronder stellen wij ons allemaal aan u voor.

Tot ziens en veel plezier bij de activiteiten dit schooljaar!

Arina Voorzitter
Ik ben Arina Bosch-Crielaard, moeder van Nando, groep 7/8,
Lenora, groep 5 en Iduna, 1/2B.
Ik geniet elke dag van ons gezinnetje en de plek waar we wonen, ben
met liefde ‘werkzaam’ als huismoeder en wil me graag inzetten voor
school.
Dit is alweer het vijfde jaar binnen de OV en dit jaar zit ik in de
commissies Schoolplein en Avondvierdaagse. Ik vind het fijn dat er
voor kinderen extra activiteiten zijn en dat ouders zich betrokken
voelen bij school. Hopelijk kan ik daar als voorzitter mede een bijdrage aan leveren. Ik sta van harte open voor
opmerkingen of vragen, laat maar wat horen!

Janneke secretaris
Ik ben Janneke van den Reek , moeder van Luke uit groep 6 , Stijn van 1 jaar oud.
In het dagelijkse leven werk ik als verpleegkundige in de Da Vinci Kliniek.
Dit is mijn 5de jaar bij de OV. Ik vind het leuk om activiteiten voor de kinderen te
organiseren en te helpen bij allerlei activiteiten binnen school.

Wouter penningmeester
Hallo, ik ben Wouter Pril. Ik ben getrouwd met Anke en samen hebben we twee dochters: Imke en Bente. Imke

zit in de tweede klas van het voortgezet onderwijs en Bente in groep 4.
Ik ben nu voor het vierde jaar lid van de oudervereniging. Ik vind het belangrijk dat er ook andere activiteiten
georganiseerd worden naast het lesprogramma. Voor deze 'jus' wil ik me graag inzetten. Daarnaast is
het gezellig in de commissies en leuk om wat meer mee te krijgen van wat er speelt op school. Tot nu toe bevalt
het me prima.
Ik werk in de ontwikkeling bij ASML waar ik help bij het ontwerp van zeer nauwkeurige positiemeetsystemen.

Thea
Ik ben Thea Dekkers-Wijbrands, de moeder van Max die nu in groep 4
zit en van Luc in groep 1/2B. Ik werk in lunchroom ‘De Keyser’ in
Helmond, waar ik persoonlijk begeleider ben voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, er werken vooral met mensen met een
niet aangeboren hersenletsel (NAH) maar ook mensen met een GGZ
probleem of een “lichte” lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Ik ben 13 jaar leiding geweest bij scouting HIKE-groep te Geldrop. Ik ben daarmee gestopt toen ik het niet meer
kon combineren met het ouderschap. Ik hoop nu voor de kinderen op school leuke dingen te kunnen
organiseren vanuit de oudervereniging. Dit word mijn 4de jaar bij de oudervereniging. Dit jaar organiseer ik mee
het schoolreisje, goede doelen, sinterklaas en de school/klassenfoto’s. Ik hoop weer op een leuk schooljaar!
Groetjes Thea

Marielle
Hoi,
Ik ben Marielle Nagel, moeder van Fleur groep 6, Menno groep 4 en Amber (bijna 3)
die naar de peuterspeelzaal gaat.
Ik ben huismoeder en daarnaast zo nu en dan bezig met klussen en schilderwerk in
opdracht.
Dit jaar zet ik me voor het 4e jaar in binnen de Ov om op school met vele dingen te
helpen. Nieuw voor mij is dit jaar de kerstcommissie en daarnaast organiseer ik dd
Koningsspelen.
Tevens steek ik ook dit jaar weer mijn handige en steeds groener wordende handen fanatiek uit de mouwen op
het schoolplein, want die plek verdiend het om een inspiratie en uitlaatklep te zijn voor kinderen om zich te
vermaken.
Ik hoop met mijn inzet onze kinderen een fijne schooltijd te bezorgen.
Groetjes, Marielle

Claudia
Ik ben Claudia Wouters en ik ben de moeder van Leni (groep 5/6) en Nora (groep 1/2a). Dit is mijn tweede jaar
bij de oudervereniging. Ik vind het leuk om activiteiten voor de kinderen te organiseren en zo ervoor te zorgen
dat ze een leuke schooltijd hebben.
Groetjes,
Claudia

Anita
Hoi ik ben Anita Bloemen
Ben moeder van 2 geweldige meiden, Anouk is 10 en zit in groep 7/8,
Tessa is 7 en zit in groep 4
Ik doe een BBL opleiding Verzorgende IG. ik zit nu in mijn examenjaar.
Ik zit in meerdere commissies van de ov daarnaast help ik mee waar
nodig is om mee te helpen.
Groetjes Anita Bloemen

Hansie
Hallo allemaal, ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Hansie, moeder van Caner groep 5
en Yonca groep 1/2B. Ik ben getrouwd met Esref. Langs mijn moederschap ben ik
werkzaam op Brunswijck, een revalidatie centrum voor ouderen.
Dit wordt alweer mijn 4de jaar als OV lid. Ik vindt het belangrijk om leuke activiteiten te
organiseren voor de kinderen. En betrokken te zijn bij de school. Dit jaar zit ik in de
volgende commissies : goede doelen , schoolfotograaf en eindejaarsactiviteit. Ik hoop er
weer een gezellig schooljaar van te maken dat de kinderen met leuke verhalen thuis
komen.
Groetjes Hansie

Natasha
Hallo, ik ben Natasha
Ik ben moeder van Roan (7) en Dean (3). Roan zit nu in groep 5 en Dean komt vanaf het
aankomende schooljaar ook naar 't Klokhuis.
Ik werk op High Tech Campus in Eindhoven en ben daar verantwoordelijk voor de
reserveringen, en de uitvoering daarvan, binnen het Conference Center.
Om naast mijn werk ook zeker betrokken te zijn bij de basisschooltijd van Roan, heb ik
afgelopen jaren al regelmatig geholpen bij activiteiten op school en sinds 3 jaar ben ik ook
lid van de oudervereniging.
Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek me gerust aan! :-)

Claudia
Hallo allemaal,
Mijn naam is Claudia, bonusmama van Gwenn, mama van Meagan uit
groep 2/3 en van Dean (die dit jaar ook op het Klokhuis mag starten). In
het dagelijks leven werk ik als office manager en ben ik bestuurslid van
Stichting Prematurendag.
Aangezien ik het erg leuk vind om betrokken te zijn bij de basisschool
jaren van de kinderen, ben ik vanaf dit jaar lid van de oudervereniging.
Op die manier kan ik ook helpen bij het organiseren van activiteiten op
het Klokhuis.

Loes
Hoi, mijn naam is Loes Habraken en ik ben moeder van Floor uit groep 5/6 Sam uit groep 5 en Lars
uit groep 3. Dit jaar wordt mijn derde jaar bij de OV. In het het dagelijks leven ben ik naast de
zorg voor mijn kinderen werkzaam als ambulant begeleidster binnen de geestelijke
gezondheidszorg.
Ik heb zin in het komend schooljaar en ik hoop dat we er met zijn allen een goed jaar met leuke activiteiten van
kunnen maken voor alle kinderen van het klokhuis!

Sanne
Mijn naam is Sanne Vliegen. Ik ben de moeder van Job uit groep 1/2a, van Max die in
maart naar school mag en van Bo die net 1 jaar is geworden. Daarnaast werk ik als
Ambulant Hulpverlener bij ORO in Helmond.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Daarom ben ik
vanaf dit schooljaar lid geworden van de OV. Voor mij een leuke en gezellige manier om
activiteiten mee te organiseren op school.

Dilek
Hallo allemaal, graag wil ik me even kort voorstellen als nieuw lid van de OV. Ik ben Dilek Kardes,
mama van Hamza uit groep 1/2a en Dila van 2 jaar. Ik ben getrouwd met Muhammet. Naast mijn
fulltime job als mama werk ik ook als shopmanager voor The Sting. Ondanks de drukte van het
alledaagse leven wil ik graag betrokken zijn bij de school en alle te organiseren activiteiten. Ik ga
me dit jaar inzetten voor het schoolplein, de kinderboekenweek en de eindejaarsactiviteit. Ik heb
er heel veel zin in om samen met iedereen bij te dragen aan een mooi schooljaar!

Meggie
Hallo, Ik ben Meggie Frijters, 32 jaar. Ik werk als dialyseverpleegkundige in het Catharina ziekenhuis. Sinds 2014
ik samen met mijn man en 2 dochters in de Akert. Onze oudste dochter Mirthe is 5 en zit in groep 2/3 en onze
jongste dochter is nu 3 en zal in april starten in groep 1/2B. Vanaf dit jaar zal ik de OV komen versterken.

Samenstelling werkgroep verkeer
Direct na de zomervakantie stond er in ’t Pitje een oproep voor nieuwe verkeersouders. Er hebben drie ouders
gereageerd. De werkgroep verkeer bestaat uit de ouders Margreet Collart, Sanne Vliegen, Claudia Hill en
Marian van Hulten namens het team.

Schoolbieb-actie BRUNA
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én
kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie
tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis
kinderboeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
Dit jaar wordt het extra leuk, want we zijn een samenwerking aangegaan met Jozua Douglas, de leukste
kinderboekenschrijver van Nederland, die net als Bruna de leesprestaties van kinderen wil verhogen. Jozua
Douglas heeft een eigen website: https://www.jozuadouglas.com/
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
•
•
•
•

U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of op
bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen t/m 15 november 2019 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna- winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel. Dit doen we samen met de leerlingen van de kinderraad.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.

Nieuws van buiten
Inloopspreekuur CMD
Ik ben Joyce Beckers, klantadviseur Jeugd, CMD Geldrop Mierlo. Vanuit het Centrum voor Maatschappelijk
Deelname ben ik gekoppeld aan het Klokhuis.
Het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) is er voor kleine en grote vragen van
ouders en jongeren over opgroeien en opvoeden.
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en scheiding of
pesten enzovoort.
Ik ga samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing. U krijgt in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf
verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Dan maken we samen een plan van aanpak.
Daarbij bekijken we samen wat u zelf als ouder kunt, eventueel met hulp van school of familie, buren of
vrienden. Als dat niet voldoende is, bekijken we welke externe hulp ingezet moet worden. Voor dit gesprek
komen wij bij u thuis langs, maar dit gesprek kan uiteraard, indien gewenst, ook op school plaatsvinden.
Tevens ben ik aanwezig tijdens het zorgteam.
Op de kalender staan 2 inloopspreekuren:
Woensdagochtend 2 oktober om 8.30-9.30 uur.
Op woensdagochtend 30 oktober van 8.30-9.30 uur. U kunt beide dagen tot 9.30u zonder afspraak binnenlopen.
Mocht deze tijd/ dag u niet uitkomen, kunt u contact met mij opnemen. We plannen dan een afspraak in op een
ander moment dat voor u beter uitkomt.
Ik ben bereikbaar via j.beckers@geldrop-mierlo.nl of via 06-54998713. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag
en woensdag.
Met vriendelijke groet,
Joyce Beckers
Afdeling CMD | Klantadviseur Jeugd
E-mail: j.beckers@geldrop-mierlo.nl | Telefoon: 06-54998713 | Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.

Nieuwsbrief Jeugd en Gezin – September 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

Activiteiten Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober)
Robots op reis
Heb jij altijd al eens een robot willen besturen of willen programmeren? Dan is dit je kans! Tijdens de
kinderboekenweek van 2 tot en met 13 oktober reizen de robots van Bibliotheek Dommeldal langs al onze
vestigingen. Kom samen met je (groot)ouders of een andere begeleider langs om zelfstandig de robots te
ontdekken.
Tijden:
Op doordeweekse dagen van 14.00 tot 17.00 uur

Zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur
Zondag gesloten
Locatie van de robots:
Voor 2 – 12 jaar: Botje Bij, Dash & Dot, Co de Rups
▪
▪

Vestiging Mierlo: 2 oktober tot en met 4 oktober (zie tijden hierboven)
Vestiging Geldrop: 9 oktober tot en met 12 oktober (zie tijden hierboven)

Workshop Muziek op Schoot: REIS MEE! met je baby, dreumes of peuter
Kom in de Kinderboekenweek samen met je baby, dreumes of peuter zingen, bewegen en dansen op muziek en
samen muziek maken in deze workshop ‘Muziek op Schoot’ met het thema ‘Reis Mee’, in de bibliotheek!
Woensdag 9 oktober van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Geldrop. En 10 oktober van 10.00 tot 11.00 uur
in Mierlo.
Greenscreen workshop: reis mee met Dummie de mummie
Heb jij altijd al je eigen film willen maken? Of ben je geïnteresseerd in moderne media? Kom dan naar de
workshop Green screen met het als thema: Dummie de mummie. Tijdens deze workshop maak je in een
groepje je eigen speelfilmpje van een paar minuten.Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Kosten: Gratis na aanmelding.
Meer informatie over de activiteiten vind je op https://dommeldal.op-shop.nl/
Week van de opvoeding 7 t/m 13 oktober
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Wat is een goede opvoeding? Wat
vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? Thema 2019: Hand in hand.
Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders, want ook de school,
sportvereniging, buren, vrienden en familie spelen een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de
omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties
samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. Wil je meer
informatie, kijk dan op www.weekvandeopvoeding.nl
Brussencursus Geldrop-Mierlo start 30 oktober
Heb jij een speciale broer of zus en vind je dit soms best lastig?
Geef je op voor de brussencursus van MEE !
De ‘brussencursus’ is een cursus voor kinderen van 7 tot 12 jaar waar broers en zussen, die een broer of zus
met een beperking hebben, elkaar kunnen ontmoeten. Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en
oefeningen kunnen de kinderen ervaringen en gevoelens met elkaar delen. Spelenderwijs krijgen zij informatie
over de beperking van hun broer of zus. Daarnaast is het vaak fijn voor kinderen om te merken dat zij niet de
enige zijn met een speciale broer of zus.
Waar:
Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94 in Geldrop

Wanneer:
8 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14.30 uur – 16.00 uur. Start op 30 oktober.
Aanmelden of meer informatie?
Stuur een email naar kdebeijer@meezuidoostbrabant.nl of cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl óf bel naar Katrien de
Beijer (MEE): 06 - 433 666 90.
Agenda
1 oktober
2 t/m 13 oktober
7 t/m 13 oktober
22 oktober
29 oktober
30 oktober

Informatieavond zwangerschap en bevallen, St Annaziekenhuis Geldrop
Kinderboekenweek
Week van de opvoeding
start Kiezel en Druppel (weerbaarheidstraining, groep 4, 5, 6)
https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=106
start sociale vaardigheidstraining groep 5+6, LEV groep
https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=11
Start brussencursus 30 oktober

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

Bericht van de hobbyclub
Hoi hobby vriendjes en vriendinnetjes.
We gaan weer starten met een nieuw hobby-seizoen voor de jeugd en wel op 28 oktober 2019.
De inschrijfavonden zijn:
• Maandag 21 oktober en
• Dinsdag 22 oktober (beide dagen van 18.30 tot 19.30 uur)
Als je 6 bent of ouder ben je van harte welkom.
De kosten bedragen €1,70 per keer dat je komt.
(BRENG WEL JE LIDMAATSCHAPSKAART MEE!!!)
Groetjes de hobby-leiding

