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Komende weken
Volgende week vrijdag is er een weeksluiting.
Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober is er herfstvakantie.
Nog ver weg, maar op donderdag 7 en vrijdag 8 november zijn wij met het hele team naar de Jenaplanconferentie. De kinderen
zijn dan vrij.

Staking
Op woensdag 6 november wordt er, als het aan de bonden ligt, gestaakt in het onderwijs. Zowel in het basisonderwijs als in het
voorgezet onderwijs is het de bedoeling dat de scholen dicht zijn. Het is nu zo dat alle bonden eensgezind zijn en allemaal
oproepen tot staken.
Of wij gaan staken is op dit moment nog niet bekend. Binnen de stichting Eduquaat wordt de komende tijd geïnventariseerd wie
er wilt gaan staken. Het kan ook zomaar zijn dat, net als bij een eerdere staking, alle besturen in Limburg de scholen sluiten om
een signaal te geven richting de regering in Den Haag.
Houd er dus rekening mee dat de school op woensdag 6 november dicht kan zijn. Zodra ik meer weet horen jullie dat uiteraard.

Centrum Jeugd en Gezin.
Hoe toepasselijk vandaag met dierendag. Tips voor huisdieren.
Huisdieren
Veel kinderen willen graag een huisdier, een hond, een kat, een konijn. Bedenk of een
dier in uw gezin past en welk dier goed bij uw kind zou passen. Wat de invloed van
huisdieren op de ontwikkeling van een kind betreft, zijn de bevindingen van diverse
onderzoeken tot nu toe veelbelovend. Het opgroeien met een huisdier lijkt gunstig te
zijn voor een kind. Wij zetten een aantal positieve effecten van een huisdier op kinderen voor je op een rij. Misschien helpt dit
mee om een keuze te maken!
1. Verantwoordelijkheidsgevoel: Door voor een dier te zorgen, ontwikkelt je kind een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Maak duidelijke afspraken die aansluiten bij de leeftijd en capaciteiten van je kind. Let wel, jij blijft de
eindverantwoordelijke over jullie huisdier.
2. Zelfvertrouwen: Dieren kunnen een kind helpen zich veilig te voelen. Net zoals een knuffeldier bij een jong kind.
Kinderen met een huisdier blijken dan ook meer zelfvertrouwen te hebben en weerbaarder te zijn.
3. Leren over het leven: Dieren leren kinderen over voorplanting en geboorte, en over ziekte, ongelukken en dood. Voor
de veel kinderen is het doodgaan van een huisdier de eerste ervaring die ze hebben met rouw. Het doet pijn, maar de
pijn is te dragen en wordt uiteindelijk weer minder.
4. Empathie: Door te zorgen voor een huisdier leert een kind dat iedereen behoeften en gevoelens heeft.
Meer informatie over de invloed van dieren en het aanschaffen van een dier als je kinderen hebt, lees je op de website van het
LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren).
Bronnen:
 www.cjg043.nl
 www.licg.nl
De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

Overblijf.
Tot nu heb ik nog geen reactie mogen ontvangen van iemand die wilt surveilleren. Bij deze nogmaals een oproep.
We zoeken mensen die graag willen helpen met overblijven. Als de kinderen tussen de middag buiten zijn, zijn er ook ouders
die dan surveilleren. Op de speelplaats spelen de kinderen uit de onderbouw en de 3 de en 4de jaars uit de middenbouw. Daar zijn
twee ouders bij aanwezig. Op het veld spelen de andere kinderen.
We zijn met name op zoek naar iemand die op vrijdag kan surveilleren. Ook voor de dinsdag. Het mag ook een keer in de twee
weken of een keer in de drie weken. Dat is allemaal bespreekbaar.
Mochten er vragen zijn, kom dat gerust even binnen. Als ik er niet ben kun je ook altijd bij Jeannette terecht.
Ik hoop dat we binnenkort het team van overblijfouders kunnen uitbreiden.

Activiteiten CJG-Midden Limburg in oktober 2019
Vanwege de week van de opvoeding (7-13 oktober) zijn er extra veel activiteiten van het Centrum Jeugd en Gezin Midden
Limburg.
Thema avond PUBERBREIN PUBER ZIJN
De puberteit is een leuke maar ook ingewikkelde fase. Pubers moeten hun eigen weg ontdekken naar zelfstandigheid. Toch
hebben ze hun ouders ook bij nodig om bij te sturen. Maar wanneer en hoe doe je dat? Tijdens onze interactieve avond gaan wij
in op het pubergedrag en geven wij tips en tricks hoe je als ouder hiermee om kan gaan!
Maandag 7 oktober 19.30-21.30 uur, College Weert Parklaan 1a Weert
Workshop POSITIEF GEZONDE KINDEREN
Dit is een workshop voor opvoeders, leerkrachten en andere professionals, trainers en coaches van verenigingen…kortom voor
iedereen die met kinderen te maken heeft.
Wat is Positieve Gezondheid? Hoe kan ik het toepassen in de omgang met (mijn) kinderen? Waarom zou ik dat willen doen?
Hoe kom ik in gesprek met een kind over hoe die in zijn vel zit zonder dat ik standaard antwoorden krijg zoals ‘goed’, ‘prima’,
‘oké’.
Tijdens de interactieve workshop krijg je antwoorden op deze vragen en gaan we samen aan de slag met Positieve Gezondheid.
Dinsdag 8 oktober 19.00-20.30 uur (uitloop 21.00 uur), Lifestyle Vitae Houtstraat 10 Weert
Lezing ZELFVERTROUWEN BIJ KINDEREN (0-12)
Zelfvertrouwen is belangrijk bij een goede ontwikkeling. Kinderen met zelfvertrouwen voelen zich vaker gelukkig, hebben
succes in dingen die ze doen en maken gemakkelijk vrienden. Wat kun je als ouder doen om dat zelfvertrouwen te bevorderen?
Welke bouwstenen kunnen we hierbij gebruiken?
Woensdag 9 oktober 9.00-11.00 uur, CJG Bredeweg 239d Roermond
Workshop MUZIEK OP SCHOOT
Samen met je (klein)kind (0-4 jaar) onder leiding van Claudia van Roij samen zingen, klappen, bewegen en spelenderwijs
muziek maken. Er is een ruim assortiment muziekinstrumenten voor jonge kinderen aanwezig. Het spelelement wordt
nadrukkelijk ingebracht. Ieder kind mag zichzelf zijn. De workshop is een samenspel tussen: motoriek, taal, cognitie,
zintuigindrukken en sociaal-emotionele belevingen
Woensdag 9 oktober 15.30-16.15 uur, Leeswinkel Echt Bovenstestraat 11 Echt
Lezing ZELFSTANDIGE TIENERS
De puberteit is de fase tussen kindertijd en volwassenheid. Een fase waarin tieners oefenen met eigen keuzes maken en
verantwoordelijkheden dragen. Met als doel om straks een gezond en gewenst zelfstandig leven te kunnen leiden. Om daar te
komen kunnen we als ouders onze kinderen vaardigheden aanleren. Denk aan zelfdiscipline, problemen oplossen en
vriendschappen onderhouden. Hoe je als ouder zorgt voor een goede balans tussen het zorgen voor je kind en (durven) loslaten.
Donderdag 10 oktober 19.30-21.30 uur, CJG Schoolstraat 35 Heythuysen
Muzikale interactieve voorstelling KLEINE MUIS ZOEKT EEN HUIS
Als Kleine Muis een grote, rode appel vindt, past deze niet in haar holletje en daarom gaat ze op zoek naar en grotere woning.
Maar elk hol is bewoond en niet groot genoeg voor de eigenaar, zijn spullen, Kleine Muis en haar appel. Onderweg krijgt ze
honger en neemt telkens hapjes uit haar appel. Zou Kleine Muis een geschikt holletje vinden…?
Een muzikale interactieve voorstelling voor ouders/ verzorgers, opa's, oma’s en hun peuters en kleuters.
Vrijdag 11 oktober 10.00-10.45 uur, Bibliotheek Nederweert, Kapelaniestraat 8 Nederweert
Workshop LEREN LUISTEREN (0-12)
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert, Leren gehoorzamen is een vaardigheid die kinderen helpt om later goed te
kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als
ouder en je kind het beide prettig vinden? Dat leer je in deze workshop!
Donderdag 24 oktober 9.00-11.00 uur Pinnenhof Kapelaniestraat 4 Nederweert
De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

Cursus SOCIALE VAARDIGEDEN 9 t/m 12 en 13 t/m 15 jaar
Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden
worden vaak afgewezen door leeftijdgenoten en hebben veelal ook aanpassingsproblemen. Deze kinderen kunnen in een
vicieuze cirkel belanden. Doordat ze moeite hebben met het leggen van sociaal contact worden ze sneller buiten gesloten,
kunnen ze geen ervaring op doen in sociale vaardigheden en raken ze mogelijk nog meer achterop.
Start medio oktober in Weert en Roermond. Info en aanmelden via groepswerk@cjgml.nl
BRUSSEN cursus
Hoe is het voor brussen om op te groeien met een broer of zus die -anders- is en vaak meer zorg en aandacht vraagt van de
ouders? Tijdens de brussengroep van CJG-ML gaat speciale aandacht uit naar de brus.
Meerdere data. Info en aanmelden via groepswerk@cjgml.nl
Workshop ZELFREDZAAMHEID STIMULEREN BIJ TIENERS
Het is moeilijk voor ouders als tieners vaak van huis zijn en beïnvloed worden door vrienden om dingen te doen die niet altijd
goed voor hen zijn. Ouders kunnen hun tieners helpen om te gaan met de uitdagingen die ze tegenkomen. Maar hoe doe je dat
nou op een positieve manier? Zodat het geen straf is maar jij als ouder en je tiener het beide prettig vinden? Dat leer je in deze
workshop.
Woensdag 30 oktober 19.30-21.30 uur, CJG Chatelainplein 33 Echt

Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

