20 december 2019 - nummer 5

Agenda
Vrijdag 20 december
Maandag 6 januari

Woensdag 8 januari
Donderdag 9 januari
Woensdag 15 januari
Woensdag 22 januari
Maandag 27 januari
Dinsdag 28 januari
Vrijdag 31 januari

12.30 uur: start kerstvakantie
Weer naar school
Start Thema “ Muziek”
Start blok 4 DVS: “We hebben hart voor elkaar”
Inloopspreekuur CMD
VO-informatieavond Hofdael
VO-informatieavond Hofdael
OV-vergadering: 20.00 uur
Voorleesontbijt groep 1 t/m 3
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
het volgende Pitje

Jarigen
Van 20 december t/m 31 januari
23 december Davy (groep 6)
24 december Luc (groep 1/2b)
25 december Edgar (groep 1/2b)
26 december Sanischa (groep 6 )
28 december Ollie (groep 3)
28 december Thomas (groep 3)
29 december Jailey (groep 4)
31 december Sanne (groep 7/8)
2 januari
Mike (groep 3)
3 januari
Romy (groep 1/2a)
3 januari
Max (groep 4)
3 januari
Lexi (groep 5/6)
4 januari
Vinny (groep 6)
9 januari
Sjanjit (groep 1/2a)
14 januari
Daliya (groep 1/2a)
14 januari
Malou (groep 1/2b)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

16 januari
18 januari
21 januari
21 januari
21 januari
23 januari
24 januari
24 januari
27 januari
27 januari
27 januari
27 januari
27 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Jens (groep 7/8)
Floor (groep 5/6)
Maxim (groep 2/3)
Femke (groep 4)
Marlieke (groep 5/6)
Nolan (groep 1/2b)
MIlana (groep 5/6)
Luc (groep 5/6)
Gijs (groep 2/3)
Adam (groep 4)
Amy (groep 5)
Indy (groep 5)
Bente (groep 6)
Mirthe (groep 2/3)
Jane (groep 3)
Collin (groep 1/2b)

Welkom
In december zijn Dura en Sura in groep 1/2a op ’t Klokhuis gestart. We heten hen van
harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

We hebben vandaag ook afscheid genomen van een aantal leerlingen. Wictor
(gr. 1/2b) gaat naar Polen verhuizen, Nena (gr 4) en Aiden (gr 5/6) gaan naar Eindhoven
verhuizen en Mila (gr. 6) start na de vakantie op de vdPuttschool. Wij wensen hen allemaal
heel veel succes en plezier op de nieuwe school.

Algemeen
Kerst
Vandaag hebben we met alle
leerlingen van de school
genoten van een gezellig en
heerlijk kerstontbijt. Hierna
hebben we allerlei mooie
kerst-knutsels gemaakt.
Na een gezellig samenzijn in
de speelzaal met een lekker
hapje en drankje hebben we
2019 met z’n allen afgesloten.
Wij willen alle hulpouders
alvast bedanken voor hun
inzet.
Geniet allemaal van de
feestdagen en zorg voor een
veilige jaarwisseling en een
mooie start van 2020!
We zien iedereen graag terug
op maandag 6 januari.

Poort
Sinds dit schooljaar zijn we samen met de Grabbelton verder gegaan als kindcentrum De Appelgaard. We
werken nauw samen om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden. We bespreken veel met elkaar.
Uit ons laatste overleg met de BSO kwam naar voren dat een aantal (kleine) kinderen na schooltijd nogal eens
uit het zicht zijn en de poort uit kunnen lopen als deze open staat. Dit willen we uiteraard niet. Om ervoor te
zorgen dat de medewerkers van de Grabbelton meer overzicht houden, hebben we besloten om vanaf januari
de poort aan de kant van de parkeerplaats om 15.00 uur te sluiten. U kunt dan de school bereiken via de poort
aan de Hazelaar.
Leerlingen kunnen na schooltijd nog wel op het schoolplein spelen. Hiervoor blijft natuurlijk de afspraak staan
dat ze zich netjes moeten gedragen en ook naar de medewerkers van de Grabbelton moeten luisteren als zij hen
aanspreken.

Terugblik op Sinterklaas
Ook dit jaar sloeg sinterklaas met zijn pieten onze school niet over.
Sint was zijn pieten even een tijdje kwijt maar gelukkig vond hij zijn pieten weer bij de manege. Om zo snel
mogelijk op school te kunnen zijn kwam hij met een paardentrailer naar school toe. Gelukkig was juf Tamara bij
de manege.
In de speelzaal konden de
groepen 1, 2 en 3 hun geoefende
stukjes
opvoeren
voor
sinterklaas, wat was het weer
gezellig. De pieten brachten
mooie cadeaus voor iedereen
mee. Ook de surprises zagen er
dit waar weer spectaculair uit!
Wat een gave creaties waren er
gemaakt!
In alle klassen kwam hij even op
bezoek, er werd gedanst,
gezongen, voorgelezen, muziek
gemaakt en natuurlijk werden er heel veel pepernoten uitgedeeld.
Super leuk om dit mooie feest mee te kunnen organiseren!
Groetjes Natasha, Meggie en Thea vanuit de oudervereniging.

Nieuws van de Oudervereniging
Woensdag 15 Januari is de volgende OV vergadering.
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in het lokaal van groep 7 op school.
Namens team en MR is Lisette aanwezig.
Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
➢ evaluatie Sinterklaas
➢ evaluatie Kerst
➢ Stand van zaken commissie Carnaval
➢ Stand van zaken commissie Schoolfotograaf
➢ Stand van zaken commissie Goede Doelen

Nieuws van de Kinderraad
We hadden de tweede kinderraad. Groep 5/6 heeft de ideeën uit de
ideeënbus bekeken. De andere groepen gaan er een maken.
Na de kerstvakantie gaan we met de kinderraad posters maken om
meer planten in de school te krijgen.
Wil iedereen na schooltijd zorgen dat het schoolplein netjes blijft?
Ook willen we meer lessen buiten. Dit gaat de kinderraad in de klas
bespreken.
Fijne feestdagen.
Groeten de kinderraad.

Kwaliteitsonderzoek
In november hebben we op school het kwaliteitsonderzoek afgerond. Hieraan hebben ouders, leerlingen,
leerkrachten en directie meegedaan. Via een digitale vragenlijst kon iedereen zijn bevindingen over school
geven en deze ook beoordelen. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar medewerking. De respons
van de ouders was 55%. Dat is landelijk gezien voldoende om het onderzoek valide te noemen. U kon op
verschillende onderdelen scoren tussen een 1 en een 4. De score die ouders aan de school hebben gegeven was
een 7,9. De leerlingen gaven de school een 8,4! We zijn hier heel erg blij mee. Bedankt allemaal.
We gaan het onderzoek met het team, leerlingen (kinderraad) en MR analyseren. Hieruit halen we
verbeterpunten waar we de komende 2 jaar weer mee aan de slag gaan. Ook vinden we het belangrijk om te
kijken waar we juist goed op scoren om ervoor te zorgen dat dit zo blijft of nog beter wordt.
We houden u hier middels ’t Pitje van op de hoogte.

Aanmelding nieuwe broertjes en zusjes
Voor een goed overzicht van het te verwachten leerlingenaantal op school, willen wij
u vragen uw kind(eren) zo snel mogelijk in te schrijven. Dit kan vanaf de leeftijd dat
uw kind 3 jaar is.

Kinder Kunstgalerij
In de vakantie niets te doen? Ga eens naar de Albert Heijn op de Eindhovenseweg. Daar hebben de leerlingen
van onze school allerlei winterknutsels gemaakt die uitgestald zijn in de galerij van de winkel. Deze blijven tot en
met de 3e week van januari hangen.

Nieuws van De Vreedzame School
Blok 4 “We hebben hart voor elkaar”
Algemeen
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang
voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin
iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart
voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met respect
omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als
kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en
zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief
op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van
belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep;
tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de
veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde
sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet.
We bespreken wat het betekent als iemand wordt
buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat
hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze
leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te
kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn,
over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar
je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een
les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo
veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop
staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een
leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk
afspraken voor een volgende keer gemaakt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over
gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog
onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat
niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar
gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven
om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt
willen.

Wij starten met de lessen uit:
Blok 4: We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
- Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
- Het herkennen en benoemen van gevoelens
- Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens
kunnen oproepen
- Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen
zich voelen.
- Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat
erom hoe je ermee omgaat.
- Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan
vertoont.
- Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over
een oplossing.
- Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat
met je doet
- Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet
prettig voelt
- Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
- Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk
vindt

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar”
hebben de kinderen geleerd:
- Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen
wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige
conflicten
- Goed naar elkaar te luisteren en samen te
vatten. Je laat dan zien of je de ander goed
begrepen hebt.
- Dat mensen op verschillende manieren
naar dingen kijken.
We noemen dit het hebben van
verschillende gezichtspunten.
Dat komt omdat we verschillende
ervaringen, verschillende gevoelens hebben
en uit verschillende gezinnen komen.
Verschillende gezichtspunten kunnen soms
conflicten veroorzaken.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de
gelegenheid om af te
koelen voordat u een
conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan
doen als je boos bent:
- gemeen terugdoen
- de ander z’n zin
geven,
je terugtrekken,
- weten wat je wilt,
rekening houden
met wat jezelf wilt en
wat de ander wilt.
Stimuleer de laatste
manier; dat heeft de
grootste kans op een
positieve oplossing.

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 8 januari om 11.30-12.30 uur. U kunt deze dag tot 12.30u
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 – 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
Kinderpodcast
Kinderpodcasts Nederland biedt kind, ouder en media-opvoeder een veilig en vertrouwd aanbod
kinderpodcasts. Met als resultaat: minder schermtijd, méér luistergenot. De kinderpodcasts zijn gratis en met de
grootste zorg samengesteld. Kinderen hebben hier de beschikking over een veilig en (educatief) verantwoord
aanbod kinderpodcasts. Het luisteren van podcasts helpt kinderen los te komen van tablet en smartphone met
als doel de hoeveelheid schermtijd per dag terug te dringen.
Het beluisteren van kinderpodcasts is leerzaam en daagt kinderen uit op het gebied van luistervaardigheid en
voorstellingsvermogen. Kinderen trainen hun concentratie en leren informatie te verwerken door alleen te
luisteren. Ze duiken even helemaal weg in een luisterboek, verhaal, of gesprek alsof ze er echt bij zijn. Kijk ook
op https://kinderpodcasts.nl/

Nieuwjaarsduik
Leef! Geldrop-Mierlo. Zie jij hier in Brabant weleens iemand een nieuwjaarsduik maken? Nee, hè...daar brengt
Leef! verandering in. Ze organiseren op een speelse wijze een nieuwjaarsduik voor kinderen van groep 3 t/m 8
bij Laco Zwembad Geldrop (voorheen de Smelen).
Het is wel verplicht om een zwemdiploma te hebben, anders kun je helaas niet mee doen aan deze activiteit.
Wanneer? 2 januari van 13.15 tot 14.30 uur. Kijk voor meer informatie op https://www.leefgeldropmierlo.nl/SportCultuurImpuls/CoursePage/Details/2355?rc=s
Urban Sports Xperience 2020
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 uur en 16.00 uur op donderdag en vrijdag in de carnavalsvakantie.
Aanmelden kan nu al via de website van Leef! Hier lees je binnenkort ook meer informatie over het evenement.
Voor meer info, kijk op https://www.leefgeldrop-mierlo.nl/LeefModule/Details/7989
Voorlezen in de bieb tijdens Wintersfeer
Voorlezen in de bieb in Geldrop, van 12.00 – 13.00u, voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Lekker even uitrusten van
het schaatsen en luisteren naar een mooi verhaal. Op: zaterdag 14 december, en/of zaterdag 21 december,
en/of zaterdag 28 december en/of zaterdag 4 januari 2020. Toegang gratis.
Nationale Voorleesdagen 2020
Tussen 22 januari en 1 februari vinden weer de nationale voorleesdagen plaats. Onder het genot van een
beschuitje of een krentenbolletje en natuurlijk een drankje, wordt er in bijna elke vestiging van de bibliotheek
voorgelezen over ‘Moppereend’.
Je bent welkom met je kind in de vestiging van jouw keuze. Wil je weten wanneer de bij jouw bibliotheek
terecht kan? Kijk dan op de website van de bibliotheek bij activiteiten https://dommeldal.op-shop.nl/?page=2
Nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari
Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 5 januari, van 13.30 uur tot 16.00 uur bij
de ijsbaan van Wintersfeer (Heuvel, Geldrop). Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst kunt u genieten van optredens,
oliebollen, koffie, thee, chocomelk en glühwein.
Groepstrainingen Lev groep
In 2020 organiseert de LEV groep ook weer groepstrainingen. In groepstrainingen leer je van en met elkaar. Je
gaat het gesprek aan met andere mensen met vergelijkbare vragen, maar met verschillende oplossingen. Je
deelt ervaringen, doet nieuwe inzichten op en oefent verschillende vaardigheden.
Wil je weten welke trainingen er zijn? Kijk dan op de website https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?cms=588

Agenda
➢ 7 januari informatieavond Zwangerschap en bevallen St Annaziekenhuis. https://www.st-anna.nl/overst-anna-ziekenhuis/nieuws-agenda/overzicht-agenda/informatieavond-zwangerschap-bevallen-7januari-2020/
➢ 29 januari t/m 4 februari 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.

Lichtjes op oorlogsgraven in Mierlo
In 2019 hopen wij met u een traditie te beginnen op Kerstavond.
Op dinsdag 24 december 2019 worden om 16.30 uur 665 Bolsius kaarsjes geplaatst, bij de graven van de
militairen op de Britse Militaire Erebegraafplaats aan de Geldropseweg 68 in Mierlo.
Deze koppeling naar de Kerst in vrede en de Militaire Erebegraafplaats willen we maken met de ouders en jeugd
van Geldrop-Mierlo.
De geschiedenis van de omliggende dorpen van Geldrop-Mierlo is immers sterk gelinkt aan de gebeurtenissen in
de Tweede Wereldoorlog. We willen van harte de schoolkinderen van gemeente Geldrop-Mierlo, samen met
hun ouders uitnodigen om ervoor te zorgen dat op Kerstavond 24 december, bij elke grafsteen een kaarsje
brandt.
Op de begraafplaats, gesticht in het voorjaar van 1945, liggen honderden veelal heel jonge soldaten. De
jongemannen die hier begraven liggen waren voor de oorlog nog nooit hier geweest, maar brachten ons de
bevrijding. Dat verdient respect en waardering.
Deze bijzondere namiddag is dan ook bedoeld om de herinnering aan hen levend te houden. Een feest van het
licht en herinnering. Daarom is in geheel Nederland dit initiatief genomen om deze jonge mensen, die ons de
vrijheid hebben gebracht, te herdenken en de warmte van het licht te laten voelen en onze herinnering en
dankbaarheid te tonen.
De kaarsen worden centraal ingekocht en zullen op de begraafplaats klaar staan. Donaties voor de kaarsen zijn
zeer welkom. U kunt uw bijdrage storten op NL40 INGB 0000 1674 98 t.n.v. L.J. van den Berg met de vermelding
‘Donatie Kaarsen 24 december War Cemetery Mierlo’.
Natuurlijk bent u van harte welkom op dinsdag 24 december aanstaande. Mocht u met de auto komen, dan
verzoeken wij u de auto op de parkeerplaats van het Wolfsven te parkeren. Dit om overlast van geparkeerde
voertuigen te voorkomen.
Met vriendelijke groet, Lody van den Berg, Hanneke Stam.
Email:

LichtjesopoorlogsgravenMierlo@gmail.com

Facebook / Instagram: LichtjesopoorlogsgravenMierlo

Bingomiddag Wijkgebouw
Wanneer :
Voor wie :
Hoe laat :
Tot hoe laat :
Kosten :

Woensdag 29 januari
kinderen die zelfstandig bingo kunnen spelen
zaal open 13.45 uur, start bingo 14.00 uur
ongeveer 15.30 / 16.00 uur
€ 2,- voor leden
€3,50 voor niet leden

Kom jij ook naar deze gezellige middag?
wie weet ga je naar huis met een van de leuke prijsjes
papa`s en mama`s zijn ook van harte welkom
Vergeet je lidmaatschapskaart van de wijk niet

