16 januari 2017

Straapsels

Deze week:

Gelukkig nieuwjaar

- Bericht van Marianne
- Inschrijven rapportgesprekken
- Kunstkwartier
- Cursus voor ouders
- informatieavond voor
ouders

Wij wensen iedereen
een heel gelukkig en gezond

Beste ouders,

Kalender
27 januari Studiedag, kinderen vrij
7 februari

rapportgesprekken

9 februari

rapportgesprekken

Voor iedereen een fantastisch 2017 gewenst!
Zoals gebruikelijk maken we in deze tijd goede voornemens.
Ook ik heb een goed voornemen, namelijk om meer te gaan genieten van het
leven!
Dat ga ik doen door te stoppen met deze baan en samen met mijn partner veel
tijd door te brengen in Portugal.
Na 37 schooljaren, waarvan 33 hier op de Straap, ga ik dus afscheid nemen van
‘mijn’ dierbare school. Ik kan terugkijken op een prachtige carrière met veel
lieve mensen om me heen. Een boeiende baan!
Het schooljaar maak ik gewoon af en er is dus ruim tijd voor het schoolbestuur
om een nieuwe directeur te vinden. Nader nieuws volgt te zijner tijd!
Met vriendelijke groet,
Marianne van Mierlo
Directrice

Inschrijven rapportgesprekken
Inschrijven rapportgesprekken groep 3 t/m 7 en adviesgesprekken groep 8.
Op dinsdag 7 februari en donderdag 9 februari vanaf 16.00 uur vinden de rapportgesprekken plaats in de groepen 3 t/
m 7.
Ook vinden op 2, 7 en 9 februari de adviesgesprekken voor groep 8 plaats.
De inschrijvingen voor al deze gesprekken start morgen!
Bij iedere groep hangt een lijst met tijden. Deze lijsten hangen er tot woensdag 25 januari.
Vult u zelf niet in dan zullen de leerkrachten dat doen.
Op dinsdag 31 januari krijgen de kinderen de uitnodiging mee.
Op vrijdag 3 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
De gesprekken voor groep 1 en 2 zijn pas later in het schooljaar.
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Kunstkwartier
Binnenkort brengt uw kind een flyer mee naar huis, of heeft het al meegebracht, over een Kunstkwartierklas op school:
Naschools cultureel aanbod, in een blok van 6 lessen, zoveel mogelijk aansluitend aan de schooltijd, zoals muzieklessen,
lessen beeldende kunst, dans- en theaterlessen en dit alles in kleine groepjes.
De lessen worden op diverse locaties gegeven en alle kinderen mogen op elke locatie aansluiten. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van Kunstkwartier, www.kunst-kwartier.nl .
Voor ouders/verzorgers die daarvoor in aanmerking komen, bestaat de mogelijkheid om via de stichting leergeld een
onkostenvergoeding voor deze lessen te ontvangen. Voor meer informatie: www.leergeldhelmond.nl
Wilt u meer weten? Kijk op: www.kunst-kwartier.nl in linker kolom, eerste item van de agenda: ‘Kunstkwartierklas op
school’, of neem contact op met Mieke Chatrou, m.chatrou@kunst-kwartier.nl Tel 0492-476654

Cursus Waarde(n)vol communiceren met je kind
Cursus Waarde(n)vol communiceren met je Kind
Donderdag 19 januari 2017 start De Zorgboog Cursussen & Diensten met een nieuwe reeks van de cursus Waarde(n)vol
communiceren met je kind.
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 onze website van de Zorgboog voor meer informatie
over deze cursus.
https://www.zorgboog.nl/jong-gezin/cursusoverzicht/cursussen-voor-jonge-ouders/waarde-n-vol-communiceren-met-jekind---basis
Waar?
Helmond, wijkgebouw Generaal Snijdersstraat 58.
Wanneer?
19 en 26 januari, 2, 9 en 16 februari van 20.00 – 22.00 uur (5 bijeenkomsten).
Kosten?
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 € 123. Ben je
geen lid van Zorgboogextra? Dan betaal je € 136.
Informatie?
Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen dan kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch contact met ons opnemen via
telefoonnummer 0492-504821
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 februari een informatieavond
voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over
dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 februari in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten
voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
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