De St. Gerardus Flessenpost
Vrijdag 27 oktober 2017
In oprichting: Leerlingenraad Gerardus
De leerlingen van de bovenbouwgroepen van bs Gerardus willen graag meedenken over allerlei schoolse
zaken. Het idee voor een leerlingenraad hebben de kinderen zelf bedacht en deze gaat er binnenkort komen!
Komende week kiezen de leerlingen van 6,7 en 8 een vertegenwoordiger in de leerlingenraad, die 4 keer per
jaar gaan vergaderen met juf Elly of juf Sandra. We houden u op de hoogte, ook via de website!

Vooraankondiging: ouderklankbordgroep bs Gerardus op 16 november a.s.
Op 16 november a.s. vindt van 19.30 tot 21.00 uur de eerste bijeenkomst plaats van de
ouderklankbordgroep. We zijn van plan om drie maal per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren.
Bedoeling van de ouderklankbordgroep is niet om beslissingen te nemen, maar om op een informele manier
met de schoolleiding en elkaar in gesprek te gaan over allerlei schoolse zaken.
U ontvangt in de komende weken nog een aparte uitnodiging voor de klankbordavond. Alle ouders zijn van
harte welkom. Aanmelden kan via ederks1@skozok.nl

Reminder LOI Kidzz
Net als ruim 5.000 andere basisscholen doet uw school mee aan de scholenregeling voor de typecursus van
LOI Kidzz. We hebben gemerkt dat veel ouders hun kind willen inschrijven via de scholenregeling, maar dat
het nog niet alle ouders is gelukt om dit binnen de aangegeven termijn te doen.
We hebben daarom de termijn van de scholenregeling verlengd naar 31 oktober 2017. Mocht u nog
interesse hebben, dan kunt u ze tot deze datum nog inleveren op school. U krijgt dan nog steeds de korting!
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 november een informatieavond voor ouders van
kinderen 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 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 Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek Gezinsrelaties na Scheiding
In Nederland maken jaarlijks zo'n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Met dit
onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en
wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. De Universiteit Utrecht is daarom op zoek naar
gezinnen waarvan ouders korter dan 1,5 jaar uit elkaar wonen of bijna uit elkaar gaan. Tenminste één kind is
tussen de 8 en 16 jaar.
Het onderzoek; Er zijn 3 metingen: Na uw aanmelding, één jaar later en nog een jaar later. Metingen
bestaan uit vragenlijsten en een gesprekstaakje. Ook vullen kinderen elk halfjaar voor 2 weken een paar
vragen in via onze App. Kinderen vinden het leuk om mee te doen aan dit soort onderzoek en u hoeft nooit
naar Utrecht te komen, wij komen bij u thuis. Als beide ouders meedoen dan worden er aparte afspraken
gemaakt, maar meedoen met één ouder kan ook. Als bedankje krijgen kinderen voor elk van de 3 metingen
€10. Aan het eind van het onderzoek wordt er €50, €100 en €150 verloot onder de gezinnen die meededen.
Wilt u meedoen of kent u een gezin dat mogelijk mee zou willen doen? Kijk dan op www.gezinsrelaties-nascheiding.nl voor meer informatie en een aanmeldformulier.
***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt
vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.***

