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Aardpraetje

Doe mee met

O

ok dit jaar zijn we weer gestart met CLICK Sport Special.
Het is ons doel om op een leuke en zinvolle manier bezig te
zijn met sport en bewegen.

Bij het invullen van het programma kijken we natuurlijk heel
goed naar de wensen van de deelnemers.
Wanneer is Click Sport Special?

Voor SO maandag van 15:15 tot 16:15

Voor VSO donderdag van 15:15 tot 16:15
Locatie:

Sportzaal De Groote Aard.
Heb je interesse in ons sportaanbod of wil je meer informatie
mail dan naar tijnsmits@outlook.com

7 November informatieavond GGD over bedplassen

Daar wil je toch vanaf ?!

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes,
op vakantie gaan 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 november een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in
bed plassen.
De GGD Brabant-Zuidoost houdt 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 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 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 BrabantZuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Jarig in
Oktober
*

5 nov
Sharina
*
8 nov
Jolien
*
13 nov
Jose
*
15 nov
Rick
*
16 nov
Lieke
*
21 nov
Angeline
Astrid
*
22 nov
Floor
*
25 nov
Koen
Beste ouders,
Helaas loopt het dit schooljaar niet echt storm met de
aanmelding van hulpouders.
En dat is jammer, want een
activiteit slaagt alleen als wij
voldoende hulpouders in kunnen zetten.
Mogelijk bent u vergeten om
het aanmeldingsformulier in
te vullen of mee naar school
te geven.
Bent u beschikbaar om mee
te helpen bij onze activiteiten
op school, mail dan naar
school:
jsmets@kempenkind.nl
Hij zal uw aanmelding doorsturen naar de activiteitencommissie.
Alvast bedankt!
Roos Ewald, secretaris AC
De Groote Aard

Vergoeding voor Buitenschoolse Opvang

E

nige tijd geleden ontving u een aankondiging van de Buitenschoolse Opvang die Lunet zorg op De Groote Aard verzorgt.
Dat gaf aanleiding voor vragen over de bekostiging ervan.

In een aantal gevallen hebt u recht op toeslag. U kunt dit bespreken en regelen met de Zorgbemiddelaar van het Cliëntbureau
van Lunet zorg.
Daar moet u ook zijn voor aanmelding van uw kind.
U kunt zelf ook aan de slag op onderstaande websites:
Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
b e l a st i ng d ie n st /p r i v e/t oe s l a ge n/ k in d e rop v an g t o e sl a g /
kinderopvangtoeslag-2017/voorwaarden-2017/
Boink
(vereniging die ouders vertegenwoordigt in kinderopvang):
https://www.boink.info/home
https://www.voorwerkendeouders.nl/
https://www.oudersonderwijs.nl

Mijn naam is Inge van Velzen.
Ik woon in Veldhoven.
Ik loop sinds kort stage hier
op De Groote Aard.
Nu doe ik de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4,
leerjaar 2 op het Summa college in Eindhoven.
Op deze stage hoop ik weer
veel te mogen leren.
In mijn vrije tijd luister ik
graag naar muziek, ga ik fietsen en wandelen, zwemmen
met vrienden, lezen en tekenen en ik lees graag over de
natuur.

Mijn naam is Tom Gijbels, ik
ben 22 jaar oud en kom uit
Reusel. I
k loop dit schooljaar stage in
de klas VSO Bovenbouw Arbeid en Dagbesteding. Op
maandag ben ik bij dagbesteding in de klas, op dinsdag ga
ik mee naar SBP, op woensdag ben ik bij arbeid en op
donderdag ben ik in beide
klassen.
Ik zit in het vierde en laatste
jaar van de opleiding Pedagogiek aan het Fontys te Eindhoven.
In mijn vrije tijd ben ik vooral
graag buiten. Ik speel graag
voetbal en probeer regelmatig
te gaan mountainbiken of te
wielrennen.

Ik ben Mieke Gevers - Hesselmans, 35 jaar en ik kom uit
Hulsel. Ik ben getrouwd en
heb twee jonge kinderen.
Dit schooljaar ben ik begonnen als onderwijsassistente in
VSO OB 3B. Ik werk op de
maandagen en dinsdagen.
Sommigen zullen me misschien kennen van vorig
schooljaar. Sinds februari
2017 viel ik via de vervangerspool van Driessen HRM bij
diverse scholen waaronder
De Groote Aard. Ik wilde
graag werken in het SO/VSO
omdat dit past bij mijn interesse/werkveld. De Groote
Aard bood me deze kans.
Na het behalen van mijn SPH
(Sociaal Pedagogische Hulpverlening) diploma ben ik blijven “hangen” op SBO De Piramide. Om toch wat meer
met mijn opleiding te gaan
doen, ben ik gaan werken als
zelfstandig onderneemster
met kinderen/jongeren en
hun gezinnen. Dit was helaas
steeds moeilijker te combineren met ons jonge gezinsleven. Daarom ben ik op zoek
gegaan naar een mooie uitdaging welke beter bij mijn situatie aansluit.
Deze heb ik gelukkig gevonden bij SO / VSO De Groote
Aard. Kortom, het bevalt me
erg goed met de leerlingen op
De Groote Aard en ben dus
blij dat ik vanaf dit schooljaar
deel mag uitmaken van het
team!

