31 oktober 2019 - nummer 3

Agenda
Vrijdag 1 november
Maandag 4 november

Talentontwikkeling
Start blok 3 DVS: “We hebben oor voor elkaar”.
OV-vergadering: 20.00 uur
Staking: alle leerlingen vrij
Studiedag; alle leerlingen vrij
Oudergesprekken Zien
Oudergesprekken Zien
Inloopspreekuur CMD: 8.30-9.30 uur
Het volgende Pitje

Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Donderdag 21 november
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november
Vrijdag 29 november

Jarigen
Van 31 oktober t/m 29 november
2 november Fenna (groep 4)
18 november
2 november Maya (groep 6)
18 november
5 november Mila (groep 6)
21 november
6 november Hamza (groep 1/2a)
23 november
6 november Vince (groep 1/2b)
24 november
6 november Kyano (groep 7/8)
25 november
7 november Gwen (groep 5/6)
25 november
8 november Hugo (groep 7/8)
26 november
11 november Lynn (groep 1/2a)
28 november
16 november Chaneley (groep 7/8)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Bartek (groep 1/2a)
Fenne (groep 4)
Zoë (groep 1/2a)
Leni (groep 5/6)
Aurelia (groep 1/2b)
Davian (groep 2/3)
Narel (groep 6)
Lyz (groep 5)
Floris (groep 4)

Welkom
’t Klokhuis heeft er weer een paar leerlingen bij: Yasmin, Annelynn en Sven zijn
afgelopen maand in groep 1/2a gestart.
We heten hen en hun familie van harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame
tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Onderwijsvernieuwingsblog
Op de website van ’t Klokhuis vindt u onder het kopje “Nieuws – Actueel” ons onderwijsvernieuwingsblog. Hier
kunt u lezen waar wij op dit moment allemaal mee bezig zijn om het voor onze leerlingen, uw kind, elke dag een
beetje beter te maken.
Op onze studiedag van 7 november staat ons onderwijs ook weer op onze agenda. Houd de blog in de gaten om
up-to-date te blijven.

Kinderraad
Dinsdag 8 oktober hadden we de eerste kinderraad bijeenkomst. We hebben de rollen verdeeld:
Voorzitter: Guus
Secretaris: Lenora
Penningmeester: Koen
Notulant: Phoebe
De leerlingen van de kinderraad willen graag iets betekenen in de
volgende onderwerpen en hebben samen de volgende doelen gesteld:
• Leukere (buiten)lessen
• Leukere activiteiten
• Groen in de klas
• Leerzame excursies
En gelukkig is alles eerlijk verdeeld.
Groetjes, Phoebe; groep 5/6

Kinderboekenweek 2019
Op woensdag 2 okt startte de kinderboekenweek. Het thema dit jaar: Reis je mee?
De week werd ingeluid met een lied en een boek kado voor iedere klas. De school werd prachtig versierd.
Alle klassen zijn druk aan de slag gegaan met het maken van leeskilometers. Deze werden onthuld tijdens de
afsluiting op vrijdag 25 okt. De hele school heeft in totaal 943 leeskilometers gemaakt. Groep 1/2 b heeft de
meeste kilometers gelezen, maar liefst 184. Alle leerlingen hebben tijdens de afsluiting meegedaan met het spel
Ren je rot. Ze waren super goed in het beantwoorden van de vragen over reizen. Daarvoor kreeg iedereen een
dik verdiend kadootje. Een wereldbolletje dat voortaan mee mag op reis, voor 'Alle geluk van de wereld'.
Commissie kinderboekenweek

Oudergesprekken ZIEN
Op 21 en 26 november ‘19 vinden de eerste oudergesprekken plaats. Tijdens
deze gesprekken staat de bespreking van het profiel van ZIEN centraal. ZIEN!
is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten
van groep 1 t/m 8. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van
een kind in kaart brengen.
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen ook zelf een vragenlijst in. Door hun antwoorden krijgt de leerkracht
een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Dat is heel waardevol. Het kan ook de

aanleiding vormen voor een gesprek met het kind: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat
kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale vaardigheden
ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven onderdelen. Dat
zijn Betrokkenheid en Welbevinden en de vijf sociale
vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale
autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.
Bij Betrokkenheid gaat het om de gerichtheid om een taak.
Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het kind laat
zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van
andere kinderen om hem heen.
Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf
kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige indruk.
Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal initiatief. Het kan contact
maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen.
Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken met
andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is.
Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling heen zetten.
Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’ bevordert
namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te afhankelijk bent van
wat anderen van je vinden.
Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen gedrag. Dit
wordt impulsbeheersing genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de regels houden. Hierdoor
is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel en conflicten en ruzies worden
opgelost.
Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens daarop
afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. Het weet
wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt doorgaans positief bij aan
het groepsklimaat.
De zeven onderdelen beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen kan beheersen en daardoor
veel conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. Kinderen in de groep zullen hem misschien gaan mijden.
Hierdoor kan het kind zich minder gelukkig voelen en gaat zijn welbevinden omlaag. Een meisje dat erg
vasthoudt aan haar eigen ideeën en het moeilijk vindt om deze los te laten, zal veel moeite ondervinden bij het
samenwerken en samenspelen. Die jongen die alles maar goed vindt en niet zo vaak zijn eigen mening geeft.
Durft hij wel zichzelf te zijn? En is hij hier gelukkig mee?
De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat helpt om de signalen die kinderen afgeven op te
vangen. Hierdoor is de leerkracht in staat de kinderen in haar groep beter te begrijpen. Doordat ZIEN! de
leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen of een
kind een stapje verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.

❖ Joyce Beckers (CMD) is dinsdag 26 november van 15.00-18.00 uur ook op school aanwezig. Wilt u haar
even spreken of een gesprek inplannen, loop dan even binnen. U hoeft hiervoor geen afspraak te
maken.

Waar kunt u inschrijven?
U kunt zich inschrijven op twee manieren:
1. Via de Klokhuisapp bij de button ‘’Schoolgesprek’’.
Let op! De link werkt nog niet bij iedereen goed. Daarom is het noodzakelijk eenmalig uit te loggen en weer
in te loggen.
Hoe doet u dat?
- Klik op instellingen (het wieltje)
- Uitloggen school
- Zoek opnieuw onze school
- Log weer in met uw gegevens
2. Maakt u nog geen gebruik van de Klokhuisapp, dan kunt u zich ook via onderstaande link ook inschrijven
voor de gesprekken.
https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=753
Inloggen
Uw kunt inloggen door de voornaam van uw kind te gebruiken. Het wachtwoord de geboortedatum van uw
kind. Bijvoorbeeld Jan10-01-2001
Het is fijn als u nu alvast probeert in te loggen. U ziet dan de namen van uw kind(eren) staan en verder de tekst
"Geen openstaande planningen".
U zult ook zien dat u niet meerdere keren in hoeft te loggen voor broertjes en zusjes. Uw kinderen staan
allemaal bij elkaar als u via een van uw kinderen inlogt.
Wanneer kunt u zich inschrijven?
Maandag 11 november vanaf 08.00 uur kunt u zich inschrijven.
Woensdag 13 november om 12.00 uur stopt het inschrijven via de app en website.
Vanaf groep 5 nodigen we de leerlingen van harte uit om bij dit gesprek aanwezig te zijn! Graag bij het
inschrijven (vak opmerkingen) even aangeven of uw kind meekomt bij het gesprek.
Mocht u vragen hebben of problemen hebben met het inloggen, neem dan even contact op met Ellen van den
Wildenberg, ICT'er van de school.
Lukt het inplannen niet? Loop dan even binnen bij de leerkracht van uw kind. Zij kunnen eventueel handmatig
een gesprek inplannen.

Tevredenheidsonderzoek
Mocht u het tevredenheidsonderzoek nog niet ingevuld hebben, kan dit nog tot volgende week
vrijdag 8 november.
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.

Even voorstellen
Ik ben Eva van Zon, 18 jaar oud en tweedejaars student aan Hogeschool de
Kempel in Helmond. Elke dinsdag loop ik stage, dit jaar hier op ‘t Klokhuis. Af en
toe zal ik een hele week in de klas te vinden zijn!
Het eerste half jaar loop ik stage in groep 5/6. Het tweede half jaar ben ik bij de
kleuters te zien. Ik heb er heel veel zin in en hoop veel te leren van de kinderen!

Zien en gezien worden in het verkeer
De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot
belang. In de week van 11 november ‘19 is er in de groepen 5 t/m 8 aandacht voor zien en gezien worden in het
verkeer. We vragen de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 om woensdagochtend 13 november ‘19 op de fiets naar
school te komen. De kinderen gaan dan samen met de verkeersouder a.d.h.v. een checklist de fietsverlichting
controleren.
We controleren de volgende onderdelen:
• Koplamp: werkt goed, straalt recht naar voren, wit of geel licht
• Achterlicht: werkt goed, straalt naar achteren, geeft rood licht
• Losse rode reflector aan de achterkant of reflecterend achterlicht
• Witte of geel reflectoren in de spaken of reflectie op band of velg
• Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf de fietsverlichting aan. Ze zien toch nog
genoeg? Ze beseffen niet dat door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak met
je kind daarom de afspraak dat hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als:
❖ de straatverlichting aangaat
❖ andere fietsers het licht aanhebben

Nieuws van de oudervereniging
Maandag 4 november is de volgende OV vergadering.
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in het lokaal van groep 7 op school.
Namens de directie/team is juf Ellen aanwezig, namens de MR is Arina aanwezig.
Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
➢ Verslag van de Jaarvergadering
➢ evaluatie schoolreis
➢ evaluatie kinderboekenweek
➢ Stand van zaken Sinterklaas
➢ Stand van zaken Kerst

De Sint komt binnenkort weer naar ons land!
De werkgroep Sinterklaas op ’t Klokhuis kan uw hulp wederom gebruiken. Vele handen maken licht werk, dus
mocht u tijd en zin hebben, dan bent u welkom om:
➢ De school aan te kleden in Sintsfeer op VRIJDAG 15 november vanaf 08.30 uur.
➢ Te komen knutselen (Grote surprises voor de onderbouwgroepen 1 tot en met 4
met daarin de individuele cadeautjes voor alle leerlingen) op WOENSDAGAVOND
20 november vanaf 19.30 uur.
➢ De Sintspullen weer op te ruimen op DONDERDAG 5 december vanaf 14.30 uur.
Reacties graag sturen naar marion.hartings@eenbes.nl of kirsten.dankers@eenbes.nl

Staking
Let op: op 6 november zijn de deuren van ’t Klokhuis gesloten i.v.m. de landelijke staking.

Nieuws van De Vreedzame School
Blok 3

Blok 3: We hebben oor voor elkaar
Blok 3:
Algemeen:
In dit blok stimuleren we de kinderen om
‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan
over communicatie, over ‘praten mét elkaar’
in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht
luisteren is. In tweetallen oefenen de
kinderen om naar elkaar te luisteren. De een
vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan
je zien aan oogcontact, knikken, actieve
lichaamshouding en herhalen wat de ander
zei.
De kinderen leren zich in een ander te
verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is
om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk
te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en
conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen
en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je
de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen
op verschillende manieren naar dezelfde
dingen kunnen kijken. We spreken dan over
het hebben van verschillende
‘gezichtspunten’. We kijken soms anders
tegen dezelfde dingen aan, omdat we
verschillende ervaringen en gevoelens
hebben en omdat we uit verschillende
gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen
argumenteren en debatteren. Hierbij gaat
het om het verdedigen van een stelling,
bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar
bed’ of ‘iemand die pest moet streng
gestraft worden’. In groep 8 leren de
kinderen over cyberpesten en wat ze
kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren
via sociale media en face-to-face.
Wilt u meer weten over De Vreedzame
School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl , of langskomen
op school.

Wij starten met de lessen uit:
Blok 3: We hebben oor voor elkaar:
De kinderen leren belangrijke
communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren,
vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van
mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het
oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten
verergeren.
- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren,
goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren
te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of
positie van een ander.
- Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel
van debatteren.
- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol
communiceren via de ‘sociale media’.

In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’

Tip voor thuis
hebben de kinderen geleerd:
Maak thuis gebruik van PRAAT
- Om een conflict zelf goed op te
HET UIT. Dit is een stappenplan
lossen.
dat gebruikt wordt om
- Om win-win oplossingen te
conflicten op te lossen. Tijdens
bedenken.
blok 3 krijgen de groepen 1 tot
- Om het stappenplan PRAAT HET UIT
en met 6 weer een kletskaart
toe te passen.
mee naar huis. U kunt als
- Om zich bewust te zijn van hun
ouders de kletskaart van blok 3
eigen
manier van
reageren
op eenonder woorden
bespreken
met uw
kind,ander
zoals
De
kinderen
leren
hun mening
te brengen
en een
conflict.
bijvoorbeeld
voor
de
kleuters:
te overtuigen. Ze oefenen met het geven van argumenten en
“Kun je voordoen hoe je goed
• Rood- agressief, je bent boos
voorbeelden.
luistert naar elkaar?” Of: “Wil
en wordt driftig.
je mij iets vertellen, terwijl ik
• Blauw- weglopen, je zegt niet
luister en daarna een vraag
wat je ervan vindt.
stel?” Of: “Hoe kun je iets
• Geel- stevig, je komt op voor
‘vertellen’ zonder je stem te
jezelf.
gebruiken, bijvoorbeeld met je
- Om na te denken over de druk van
gezicht, armen, handen? Laat
de groep en het hebben van een
zien dat je iets leuk vindt en
eigen mening.
niet leuk vindt.”
- Hoe om te gaan met kritiek.

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 staat het volgende inloopspreekuur:
Woensdagochtend 27 november om 8.30-9.30 uur. U kunt deze dag 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 – November 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
Informatieavond broekpoepen
‘s Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk.
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met
de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD informatieavonden
over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. De informatieavond
broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven. De inloop is vanaf
19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. Alle
informatie en aanmelden voor deze avond kan via de website www.ggdbzo.nl

Week van de Pleegzorg
In 2019 wordt de Week van de Pleegzorg voor de vijfde keer georganiseerd: van 30 oktober t/m 6 november.
Een belangrijk onderdeel is het werven van nieuwe pleegouders. Hiervoor gaat op 30 oktober een nieuwe
campagne van start. Meer informatie vindt u op https://pleegzorg.nl/week-van-de-pleegzorg/
Week tegen kindermishandeling 18 t/m 24 november
Op 20 november 2019, tijdens de Week tegen Kindermishandeling, is het 30 jaar geleden, dat het Internationaal
Verdrag over de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom geldt 20 november
dan ook als vertrekpunt voor het delen van 30 persoonlijke verhalen, die een verschil hebben gemaakt in het
leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen. Deze 30
verhalen worden op de website gedeeld. https://www.weektegenkindermishandeling.nl
Week van de mediawijsheid
Van 8 tot en met 15 november is het de Week van de Mediawijsheid 2019! Het thema is: ‘Aan of uit?’ De
Week van de Mediawijsheid vraagt aandacht voor kritisch, bewust en positief mediagebruik. De campagneweek
wordt elk jaar landelijk georganiseerd en is onder andere zichtbaar in basisscholen en lokale bibliotheken. Een
vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid is de serious game MediaMasters. Meer informatie over
mediawijsheid vindt u op https://www.mediawijsheid.nl/
Training positief opvoeden tieners 12+
Komt je kind vaak te laat? Is er regelmatig ruzie over huiswerk, gamen en smartphonegebruik? Laat je kind
opstandig gedrag zien? In deze cursus leer je de oorzaken hiervan te herkennen en gewenst gedrag te
stimuleren. Door je vragen met andere ouders te bespreken, merk je dat je niet de enige bent die hiermee zit. In
deze cursus staan de basisprincipes en opvoedstrategieën van Triple P, het Positive Parenting Program, centraal.
Triple P is een opvoedmethode waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het werkt. Start op 12 november in
Helmond. Kijk voor meer informatie op https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=43
Voorbereiden sinterklaas Veel gezinnen in Nederland vieren het Sinterklaasfeest op 5 december. In de periode
voor 5 december wordt in winkels, op televisie en op de meeste scholen aandacht besteed aan de komst van de
Sint. Dit is een spannende maar leuke periode voor kinderen. Als ouder kun je zorgen hebben over het Sinterklaasfeest. Kijk op de website voor meer informatie. https://www.opvoeden.nl/sinterklaas-356
Baby’s & Buiken Op 9 november 2019 organiseert Geboortecentrum Anna samen met VDA kraamzorg en
Verloskun-digenkring Strabrecht een leuke en leerzame dag voor alle aanstaande ouders in het St. Anna Ziekenhuis. Er worden drie interessante lezingen gegeven rondom zwangerschap en bevalling. De lezingen zijn
interessant, wanneer je gaat bevallen van je eerste kind of wanneer je al een kindje hebt. Verloskundigen en
kraamverzorgenden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en er is ruimte om een kijkje in het
geboortecentrum te nemen. Kijk voor meer informatie en inschrijven voor de workshops op de website:
https://www.st-anna.nl/over-st-anna-ziekenhuis/nieuws-agenda/overzicht-agenda/babys-buiken-9-november2019/
Agenda
➢ 4 t/m 8 november
Nationaal schoolontbijt
➢ 10 november
Dag van de mantelzorg
➢ 17 november
Intocht Sinterklaas
➢ 19 november
Ouderbijeenkomst “Autisme en Communicatie”. Van 19.30 – 21.30 uur in de
bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Aanmelden of meer informatie via cmdjeugd@geldropmierlo.nl

➢ 25 november
Start techlab Mierlo: robotica expeditie.
Meer informatie: https://dommeldal.op-shop.nl/209/techlab-mierlo-robotica-expeditie/25-11-2019
Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief?
Laat het ons dan weten via cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Informatieavond GGD
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
‘s Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk.
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met
de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD informatieavonden
over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Zindelijk zijn
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de
basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen
komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met
zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.
Infoavonden
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 november een
avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met
poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende manieren en
praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.
Praktisch
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de
Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven.
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur
en de kosten zijn 3 euro.
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl

Bericht van LEEF

