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Lampionnenoptocht
Hallo allemaal,
Op zaterdag 17 november willen we weer vanuit de kerk met lampionnen in optocht naar de school gaan. Op
school zal er voor iedereen iets lekkers zijn en natuurlijk vuurkorven om marshmallows boven te roosteren.
Hopelijk lopen er zo veel mogelijk kinderen mee. We starten om 18.00 uur in de kerk met een korte dienst
(een klein half uurtje), waarna we te voet naar school gaan om gezellig samen te genieten. De kinderen
vanaf 10 jaar kunnen daarna naar het Jeugdhonk “ons Plekske” in ’t Sant. Hopelijk allemaal tot dan!
Namens kindergezinsdiensten Gerarduskerk Weebosch,
Maaike d’Haens

Puberbrein
Een verhelderende infoavond over pubergedrag; “Is mijn trui nog niet gewassen?”,
“Waarom moet ik dat altijd doen?”, “Kun je me niet gewoon even brengen?”
Met een puber in huis herken je deze uitspraken zeker.
Hoewel ze uitblinken in uuuuren bankhangen, zijn ze tot heel veel in staat.
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bergeijk organiseert 13 december bij de Tierelier in Bergeijk
infoavond over het puberbrein.
Deze avond is speciaal voor ouders van pubers uit de regio Bergeijk.
Aletta Smits schrijfster van “Het Puberbrein, de missende handleiding” geeft deze avond op humoristische
wijze uitleg en verklaringen over hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt.
Een uitleg waar wij als Horeca al veel aan hebben gehad en graag met jou delen!
Wij, KHN Bergeijk, nodigen je daarom graag uit als GAST om meer te leren over het puberbrein en hoe je je
kind kunt helpen om zich in deze bijzondere fase zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Want jouw puber is wellicht onze toekomstige collega.
Kaarten zijn te koop bij Tante Thee of de Tierelier voor € 2,50 per stuk.
Kom ze snel halen want op = op!

Informatieavond Bedplassen (zie bijlage)
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 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 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.

