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Kerstmarkt
Donderdag 20 december staat in het teken van een Kerstmarkt. Iedereen is van harte welkom vanaf 18.00 uur.
Alle kinderen van het Kindcentrum hebben mooie werkjes geknutseld die ze deze avond gaan verkopen. Bij deze
nieuwsbrief een speciale brief met alle uitleg.
De kerstwerkgroep is nog op zoek naar leuke kerstspullen. Heeft u thuis nog leuke spullen liggen waar u niets meer
mee doet? Geef ze af bij het Kindcentrum.

Wijkontwikkelingsplan
De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op 27 november. Graag nemen u mee in de ontwikkelingen.
De werkgroep heeft tijdens deze bijeenkomst stil gestaan bij het thema ‘Veiligheid & Handhaving’. Daarbij zijn de
volgende punten besproken en de denkrichtingen voor oplossingen:
-

-

-

-

-

Veel ongewenste activiteit op paden rond de Speeltuin.
Oplossing: Afsluiten van de achterpaden, meer toezicht, betere verlichting, locaties meer ‘open’ maken.
Te hard rijden Ter Borghstraat en Sluisstraat.
Oplossing: Gedrag van mensen dusdanig aanpassen dat er niet meer te hard gereden wordt.
Te veel werkbusjes en te kleine parkeervakken.
Oplossing: Kijken naar vergroten van de parkeervakken en uitbreiden van het aantal hiervan. Meer handhaven op
parkeren in de wijk.
Aansluiting centrum voor voetgangers onveilig.
Oplossing: Ruimte maken voor voetgangers om over te steken, zebrapad en veilige plaats om te staan van
‘Bleekvelden’ naar ‘Bocxweerdpad’.
Toestroom van jongeren naar Strabrecht door de wijk creëert overlast.
Oplossing: Het begint met het afgeven van het signaal aan het Strabrecht en een stuk voorlichting dat daaruit moet
volgen.
Te veel geparkeerde auto’s in de straten.
Oplossing: Voldoend parkeergelegenheid op plaatsen waar daar ook ruimte voor is.
Oversteekplaats Mierloseweg-Nuenenseweg.
Oplossing: Stoplichten.
Slecht onderhoud St. Jozefkerk.
Oplossing: Stelling nemen richting Houtabouw. Volgende vergadering zijn zij aanwezig om verdere toelichting te
geven over de kerk.
Overlast in de fysieke ruimte.
Oplossing: Buiten beter app, maar dan wel ook vanuit de gemeente snellere actie op meldingen.
Sociale overlast.
Oplossing: Duidelijkheid over wie waar voor is en waar zaken gemeld kunnen worden en dat dan ook actie volgt.
Activiteiten buurtpreventie bevorderen.
Oplossing: Opnieuw flyeren in de wijk, met communicatie aansluiten bij de wijkvereniging.
Effecten van maatregelen wegen bij drugsoverlast.
Oplossing: Een betere afweging rondom communicatie en uiterlijke kenmerken van gesloten panden.
Spreiding van mensen met een belast verleden.
Oplossing: Een meer afwisselende toestroom van nieuwe mensen in de wijk.
Verbeterde samenwerking Politie & Handhaving met betere zichtbaarheid.
Oplossing: Meer proactieve aanwezigheid in de wijk, niet alleen afkomen op meldingen.
Elke twee jaar een wijkschouw houden.
Oplossing: Gaan we gewoon doen.

Dit zijn adviezen vanuit de werkgroep. Het is aan de politiek om besluiten te nemen. De volgende bijeenkomst is 18 december. Dan
wordt het thema ‘Vastgoed’ besproken. Heeft u input? Laat dit weten aan Hatice (MR-lid, moeder van Sude) of Wendy Hollanders.
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Van harte gefeliciteerd!!

Welkom in het kindcentrum
Basisschool: Er zijn weer wat nieuwe leerlingen ingestroomd de afgelopen weken.
We wensen Julian, Noah, Lena en hun ouders een hele fijne schooltijd toe.

Nieuws van de basisschool

Kijkochtend
U bent tijdens de kijkochtend van harte welkom in de groep van uw kind, om de sfeer te proeven en mee te draaien in
de groep.
U mag als ouder een ochtend uitkiezen. Wil zowel vader als moeder komen? Kies dan voor twee keer een ochtend.
De ene keer mag papa mee en de andere keer mama. U mag namelijk naast uw zoon/dochter komen zitten.
De ochtend start om 8.25 uur met een kopje koffie in de personeelskamer. Vanaf 8.30 uur mogen de ouders de
groepen in.

De ochtenden vinden plaats op:
dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 december van 8.30-9.00 uur!

Wist u dat:
Woensdag 19 december staat het koffie-uurtje voor december gepland. Iedereen
is van harte welkom van 8.30-9.30 uur.
Veel ouders inmiddels onze Vlinder app hebben gedownload! Super! Lukt het niet
goed? Loop even binnen, we helpen u graag.
Juffrouw Dieuwertje bijna met zwangersschapsverlof gaat. Midden januari
verwacht ze haar eerste kindje. Juffrouw Nicol gaat haar vervangen en start na de
Kerstvakantie. Dinsdag 18 december loopt ze een dagje mee.

Elisa onze voorleeskampioen!
Elisa is onze nieuwe voorleeskampioen van 2018!
Ze gaat nu door naar de Geldropse finale, deze vindt plaats in januari.
Elisa las super mooi voor uit het boek 'Super Lijm'.
Heel veel succes!

Schaatsen gr. 3 t/m 8 bij Wintersfeer Geldrop
Donderdag 13 december gaan alle kinderen van groep 3 t/m 8 van 11.15-12.15 uur schaatsen bij Wintersfeer
Geldrop. Alle kinderen mogen deze dag eigen schaatsen meenemen. Iedereen is van harte welkom om te
komen kijken.

Reflectionday
Samen verkeersveiligheid verbeteren voor basisschoolkinderen.
Van 10 t/m 14 december krijgen de kinderen een speciale verkeersles
‘Reflectionday’. Hier staat ZICHTBAARHEID & REFLECTIE centraal.
Verkeersveiligheid doen we samen! Uw kind kan vanaf december goed
ZICHTBAAR met REFLECTIEMATERIALEN in de wintermaanden deelnemen
aan het verkeer. Dit materiaal ontvangen ze tijdens de les. U wil uw kind
toch niet in de duisternis laten verdwijnen? Ruim 95% van de winterkleding
is nog veel te donker. Dan ben je gewoon niet zichtbaar! Meer weten over
REFLECTIONDAY? www.reflectionday.nl

Nieuws van het Peuteraanbod

Sinterklaas  Kerst
Afgelopen weken hebben de peuters genoten van allerlei activiteiten rondom het feest van Sinterklaas.
Nu Sinterklaas en zijn pieten weer naar Spanje zijn vertrokken gaan we ons opmaken voor het Kerstfeest.
Vanaf volgende week gaan de peuters allerlei knutselwerkjes maken voor het kerstfeest.
Op woensdag 19 december en donderdag 20 december willen we samen met de peuters en hun ouders kerst
vieren. Ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging. ‘s Avonds is er dan nog een kerstmarkt in het hele
kindcentrum. Ook wij doen daaraan mee. We gaan er weer een gezellige tijd van maken.
De kerstmarkt is van 18.00 tot 19.30 uur.

Nieuws van de kinderopvang

Babygroep
De afgelopen weken heeft de Sint regelmatig cadeautjes gebracht voor de groep.
De kinderen hebben hier al heel veel en fijn mee gespeeld. Wij zijn blij met het nieuwe speelgoed.
De kerstvakantie komt er bijna aan zouden jullie a.u.b. de kinderen alvast af willen melden als ze niet komen? Alvast
bedankt!

BSO/TeenZ
Sinterklaas kwam onverwachts langs bij de BSO en de TeenZ vorige week donderdag. We hebben veel leuke
cadeautjes gekregen; spelletjes, knutsel materiaal en nog veel meer super coole dingen.
Bedankt Sinterklaas!
Afgelopen vrijdag was het de laatste werkdag voor Marleen bij de TeenZ. Zij gaat bij een andere locatie haar
werkzaamheden bij een Teenz groep voortzetten. Wij zullen haar enorm gaan missen maar wensen haar
heel veel succes en plezier bij haar nieuwe locatie!

Peutergroep
Wat is het een leuke periode de Sinterklaas periode.
We hebben zoveel leuke dingen gedaan. Mijters geknutseld, pepernoten gebakken, pietengym en we hebben een
echt pietendiploma gehaald. Natuurlijk is de Sint met zijn pieten ook bij ons langs geweest om super leuke
cadeautjes te brengen onder het genot van onze eigen gebakken pepernoten en sinterklaas muziek hebben we de
cadeautjes uitgepakt. Wat een feest!
Sinterklaas is terug naar Spanje, en dat betekent dat kerst voor de deur staat. Samen met de kinderen de groep
versieren en leerzame activiteiten doen.
Noah is 4 jaar geworden en we wensen hem veel plezier in groep 0-1.

Nieuwsbrief CMD December 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.geldrop-mierlo.nl.
Activiteiten rondom de kerstvakantie
Weet jij al wat je gaat doen rondom de kerstvakantie met je kind(eren)? Er zijn allerlei leuke uitjes die je kunt
ondernemen met je kind of gezin. Ook in Geldrop - Mierlo vinden er verschillende activiteiten plaats voor jong en oud.
 Zo vindt dit jaar van 12 december tot 6 januari de 7de editie plaats van Wintersfeer Geldrop en kan jong en oud
weer schaatsen op de ijsbaan.
 Het Jongerenwerk Geldrop – Mierlo organiseert op 15 december tijdens wintersfeer ‘Urban Day’. Jongeren
kunnen dan gratis workshops volgen, zoals breakdance, kickboksen, graffiti en er is een obstakel parcours.
Kijk voor meer informatie op www.wintersfeergeldrop.nl.
 Op 16 december kun je bij Filmhuis Hofdael samen met je kind(eren) genieten van de film: ‘De Polar Express’.
Voorkom stress tijdens de feestdagen
Raakt jouw kleuter ook in de stress van Sinterklaas of de Kerstman? De meeste kinderen kijken erg uit naar de
decembermaand, maar vinden het ook een beetje spannend. Cadeautjes, gezelligheid en een beetje geheimzinnigheid
kunnen bij kleuters zorgen voor bijvoorbeeld stress, concentratieproblemen op school en inslaapproblemen. Hieronder
enkele tips voor jou als ouder, om zo goed mogelijk om te gaan met de decemberstress van je kleuter.
 Zorg voor voldoende nachtrust. Je kind heeft voldoende tijd nodig om alle indrukken te verwerken.
 Zorg als ouder voor duidelijkheid en neem de leiding. Je kind kan erg onrustig worden van het feit dat
Sinterklaas alles ziet en hoort, of dat het geen cadeau krijgt als het zich misdraagt. Ze kunnen ook bang
worden om te slapen. In deze spannende tijd heeft je kind jou als ouder hard nodig.
 Kleuters hebben nog weinig tijdsbesef. Een aftelkalender kan helpen om de nachtjes af te tellen tot de
feestdagen.
 Bedenk vooraf aan welke activiteiten je je kind laat deelnemen én hoe vaak het bijvoorbeeld de schoen mag
zetten. Bespreek ook met je kind wat het kan verwachten.
Lees meer op www.opvoeden.nl.
Vuurwerkadvies
Elk jaar gebeuren er weer ongelukken met vuurwerk. De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het
vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Jongeren tussen de 10 en 19 jaar
oud zijn de grootste risicogroep. Het hoofd en de handen worden het vaakst getroffen bij ongelukken met vuurwerk. Je
kunt het risico op ongelukken verkleinen door een goede voorbereiding te treffen en tijdens en na het afsteken de juiste
maatregelen te nemen. Op https://www.veiligheid.nl/vuurwerk/veiligheidstips lees je meer adviezen over vuurwerk.
Rots en Water training
Op 9 januari 2019 organiseert ‘Inkracht- training’ weer een nieuwe Rots en Water training in Geldrop. Deze training is
geschikt voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen en
voor kinderen die regelmatig in conflict verzeild raken omdat ze juist te assertief zijn. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op www.inkracht-training.nl.
Agenda
12 december

Start Wintersfeer Geldrop

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

