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33e jaargang

Verjaardagen:
Mats (gr 7-8)
Steef (gr 7-8)
Jop (gr 1-2)

GEFELICITEERD!

Pleeggezinnen gezocht
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen?
Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden.
Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een
pleeggezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Zo ook
in uw regio. Daarom organiseert Combinatie Jeugdzorg op
dinsdag 11 september een informatieavond in het gemeentehuis
van Eersel aan de Dijk 15.
De avond start om 20.00 uur.
Schoolreis
Op donderdag 20 september gaan we weer gezellig met zijn allen op pad!
Alles is tot in de puntjes geregeld. Het belooft weer een gezellige dag te worden.
De ouderraad
Informatieavond GGD; Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak
van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van
kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. 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/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en
praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. 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 zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen?
Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

Thema Communicatie
In groep 5-6 zijn we bezig met het
thema communicatie.
Dit is een leuk thema waar veel over te vertellen,
lezen en leren is. De kinderen weten er al veel van!

Schooltuin
We zijn weer enthousiast begonnen met werken in de schooltuin.
Zie de foto’s hieronder:

Nieuws uit groep 1-2
Binnen het thema ‘ik’ hebben we samen geïnventariseerd wat je allemaal kunt doen in de
speelhoek.
De volgende activiteiten werden genoemd:
Koken, eten, afwassen, met de pop spelen en wandelen en naar de winkel…. gaan. Een
winkel die hadden we dus nog geen in de klas. Toen hebben we besloten er een te maken in
de klas met allemaal knuffels.

Op het moment zijn we hem aan het inrichten en daarna gaan we hem openen en kunnen
we in Knegsel naar de winkel.
Vanaf volgende week stroomt Demi in onze groep in. We heten haar welkom.
Verder hebben we onderstaande liedjes geleerd.
Een doos vol lettertjes
Ik heb een doos vol lettertjes
die strooi ik in het rond.
Dan lees ik later wat ze samen
schrijven op de grond.
Soms worden ze een versje
of een schitterend verhaal.
Soms worden ze een liedje
in een onbekende taal.
Ik heb een doos vol lettertjes
wil jij het eens proberen?
Want als je speelt met lettertjes
dan kun je heel veel leren.

