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5735 HC Aarle-Rixtel
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Woensdag 9 oktober 2019

Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
11 oktober
Afscheid juffrouw Chava
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie
21 oktober
Cultuurweek
21 oktober
Start tevredenheidsonderzoek
23 oktober
Vergadering Leerlingenraad

25 oktober
30 oktober
3 november
5 november
6 november
7 november

Informatie De Heindert
Tevredenheidsonderzoek
Na de herfstvakantie start
er een
kwaliteitsonderzoek.
Alle scholen van Stichting
De Eenbes doen hier aan
mee.
Dit onderzoek wordt gehouden onder u als ouders,
leerkrachten en de leerlingen van groep 6-7-8.
U als ouder krijgt een vragenlijst toegestuurd waarin u uw
mening kunt geven over o.a. het onderwijs op school. De
leerlingen mogen de vragenlijst op school invullen. Het
kwaliteitsonderzoek wordt anoniem uitgevoerd, op geen
enkele manier is er een koppeling tussen de uitslagen van
het onderzoek en de individuele respondenten. Er is op
enkele plaatsen in het onderzoek ruimte voor
opmerkingen, ook deze worden anoniem verzameld.
We hechten veel waarde aan uw mening en vragen u mee
te doen aan het onderzoek. Het onderzoek start op 21
oktober. Uw heeft tot 3 november de tijd om de vragenlijst
in te vullen.

“Laat zien wat je kunt show”, alle groepen
Nieuwsbrief nieuwe stijl
Einde tevredenheidsonderzoek
Extra informele ouderavond
Landelijke stakingsdag
Nationaal Schoolontbijt

Voortgezet onderwijs
Zit uw kind in groep 7 of 8, dan komt de tijd dat er
nagedacht moet worden naar welke VO-school uw kind
wil. Welke school het beste past bij uw kind. Er zijn diverse
scholen in de regio die een open dag houden. Door zo’n
open dag te bezoeken kunnen u en uw kind een indruk
krijgen van deze scholen. Op de website “De VO-gids”” of
“vohelmond.nl/voorlichting” kunt u alle open dagen en
informatieavonden zien. Houd ook het dagblad en de
plaatselijke weekbladen in de gaten. Hier worden de open
dagen ook in aangekondigd.

Landelijke onderwijsstaking
Woensdag 6 november is er een landelijke staking in het
basis -en voortgezet onderwijs aangekondigd, om
aandacht te vragen voor het lerarentekort. Als school
ondersteunen wij deze actie. Hoe dit er exact uit gaat zien,
weten we nu nog niet. Maar u kunt er vast rekening mee
houden, dat de leerlingen waarschijnlijk die dag geen les
gaan krijgen. In de volgende info informeren wij u
hierover.

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met
je kind

Jarigen
10 okt.
11 okt.
14 okt.
14 okt.
20 okt.
24 okt.
26 okt.

Aaron van Dijck
Simon Habraken
Loet Peters
Mike Zhan
Guus van den Biggelaar
Liv van der Linden
Annabell Verbaarschot

Start 23 oktober 2019
In deze interactieve cursus krijg je handvatten om de
eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te kunnen. In
5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het
communiceren met je kind uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo
praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen
zodat niemand verliest en zo afspraken maken dat
iedereen zich er aan houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu aan! Of neem een
kijkje op de website van de Zorgboog voor meer informatie
over deze cursus.

Ingezonden berichten
KennisFabriek: ‘Het leven van een
zeeman’
De KennisFabriek van
Bibliotheek De Lage
Beemden komt naar
Boekel. Op vrijdag 25
oktober vertelt kapitein
Mark Osterloh alles
over het leven van een zeeman.
Ben jij ook zo benieuwd hoe het echte zeemansleven er
uitziet? Hoe ziet een dag van een kapitein op een schip er
uit? En wat doet zijn bemanning als ze 6 weken op zee
zijn? Worden ze wel eens zeeziek en wat dan? Is er een wc
aan boord en waar blijven die zeemansdrollen dan?
Kapitein Mark Osterloh heeft antwoord op al deze vragen.
Mark is kapitein van het schip Boka Falcon. Samen met zijn
bemanning zorgt hij ervoor dat delen van olieplatforms
versleept worden en dat bijvoorbeeld de leidingen van
zo’n platform geïnspecteerd worden. In een
indrukwekkend filmpje laat Mark het leven van hem en zijn
bemanning aan boord zien. Mark leert je hoe je met
behulp van een kaart en kompas de juiste weg op zee kunt
vinden, naar bijvoorbeeld een olieplatform. En Mark leert
je om echte zeemansknopen te maken. De knopen die hij
en zijn bemanning gebruiken om de ladingen aan boord
vast te zetten.
De KennisFabriek vindt plaats op vrijdagmiddag 25 oktober
van 16.00 tot 17.00 uur in The Basement Boekel,
Kennedystraat 2. Dit kenniscollege is bedoeld voor
kinderen vanaf 8 jaar. Deelname is gratis. Om verzekerd te
zijn van een plek, is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Enkele uitspraken van cursisten
 Is het echt nodig om zoveel regels en eisen te stellen
aan mijn kind. Ik weet nu hoe het moet om mijn
kinderen zelf mee te laten denken en om ze ruimte te
geven.
 Het verschil van ontwikkeling tussen jongens en
meisjes was een echte eye-opener voor mij.
 Ik heb meer inzicht gekregen wat je bij welke leeftijd
kunt verwachten van een kind.
 Herkenbaar om het verschil tussen jongens en meisjes
te zien. Dit gaf me vertrouwen.
 Ik wist niet dat kinderen pas vanaf een jaar of 9 zich
kunnen inleven in anderen.
 De handvaten die ik kreeg om oplossingsgericht en
positief te communiceren hebben een goede
uitwerking op mij en mijn kinderen
 Door de cursus waardevol communiceren is de sfeer
thuis verbeterd,
 Door open vragen te stellen krijg ik veel meer
informatie van mijn kind.
 Ik kan beter achterhalen wat mijn kind dwarszit.
 Ik vond het een leerzame en waardevolle cursus. Fijn
om met andere ouders te praten en te merken dat
iedereen een beetje tegen dezelfde dingen aanloopt en
dat er dan vaak ook een stuk bij jezelf ligt
met ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821
Cursusdata, kosten en aanmelden
Waardenvol communiceren start woensdag 23 oktober
2019 om 20:00 uur in Helmond.
(23 en 30 oktober, 6, 13 en 20 november 2019)
Woon je in Helmond? Inwoners van de gemeente Helmond
krijgen in verband met subsidie korting op de cursus. Zij
betalen € 40 per persoon. Woon je niet uit Helmond, maar
ben je wel lid van Zorgboogextra, dan betaal je € 127. Ben
je geen lid van Zorgboogextra? Dan betaal je
€ 140. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van
de Zorgboog:

aanmeldformulier waardenvol communiceren met
kinderen
Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie over Waardenvol
communiceren met Kinderen kun je een mail sturen naar
cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch contact

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen;
dat is op te lossen
Informatieavond GGD
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.
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.

