Bijlage 1
Het is bijna zover! Familiecarnaval in Blixembosch
Het familiecarnaval in Blixembosch op zondag 3 maart komt
steeds dichterbij. Wij hebben er al zin in, jij ook? Ligt je
carnavalsoutfit al klaar, heb je genoeg confetti en heb je je
toegangskaarten al besteld? Dan ben je er helemaal klaar
voor en zien wij je graag op zondag 3 maart van 13.00 –
17.15 uur in het VTA in Blixembosch!
Laat je verrassen door Clown Frodolino of hos mee met onze eigen jeugdprinses en adjudant, ook
komt de stadsprins van Eindhoven met zijn gevolg ons een bezoek brengen onder begeleiding van
Hofkapel de Eendracht en hebben we DJ Marcel om een gezellige sfeer aan ons carnavalsfeest te
geven. Er is ook een knutselhoek waar de kinderen een button of andere knutselwerkjes kunnen
maken. Genoeg te doen dus op deze feestmiddag.
De toegangskaarten zijn voor jong en oud € 4,00 per stuk (kinderen tot 1 jaar gratis). De kinderen
krijgen hiervoor twee keer drinken, een ijsje, popcorn en chips. De toegangskaarten zijn te bestellen
door een e-mail te sturen naar carnavalinblixembosch@gmail.com. Geef in je e-mail aan om hoeveel
kinderen en volwassenen het gaat. Je ontvangt een bevestiging van je bestelling.
Ook zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je leuk om ons op vrijdag 1 maart te
helpen met het versieren van de zaal, heb je zin om op de dag zelf te helpen of wilt je meer
informatie hierover, stuur dan een e-mail naar jfhbeckers@gmail.com. Dan nemen we contact met je
op.
We zien je graag op 3 maart 2019!
Namens de werkgroep Carnaval
Christel Beckman Lapre - Van Lieshout

Bijlage 2

Bijlage 3
Bureau Jong – helpt kinderen bij scheiding
Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker voor hun kinderen een ingrijpende gebeurtenis.
Ook na een aantal maanden of jaren heeft het vaak nog invloed op het dagelijks leven van zowel de
ouders alsook de kinderen.
Wij zijn Ans en Susanne van Bureau Jong.
Bureau Jong gaat op Saltoschool De Ontmoeting binnenkort starten met groepsbegeleiding aan
kinderen van gescheiden ouders. Alle kinderen vanaf 6 jaar (groep 3) waarvan de ouders gescheiden
zijn, mogen hieraan deelnemen. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is.
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema scheiding aan bod komt.
Dit doen we door gebruik van theater, muziek, spellen, tekenen en schrijven. We komen 7 weken
achter elkaar met een groepje van ongeveer 8 kinderen samen, elke week een uur.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties, gedachten en gevoelens te uiten rondom de
meegemaakte scheiding en wat de impact is op hun dagelijks leven. We zullen met elkaar bekijken
waar ze tegenaan lopen en hoe ze dit in hun thuissituatie bespreekbaar kunnen maken.
Door het delen van hun situatie met lotgenootjes, zullen ze zich minder alleen voelen staan en
merken dat het oplucht om over de scheiding te praten. Hierdoor komen ze beter in hun vel te zitten.
Dat is positief voor het kind in de thuissituatie, maar ook op school.
De groepsbijeenkomsten vinden tijdens schooltijd plaats, op school.
We hebben van beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming nodig om te kunnen starten.
Dit kan geheel digitaal gedaan worden, via onze website.
Meld je kind(eren) nu aan voor dit kosteloos aanbod!
Enkele ervaringen van kinderen en hun ouders:
Kiki (8jaar): ‘Ik vind het zo fijn dat ik nu weet dat ik niet de enige ben die het soms moeilijk heeft met
de scheiding’.
Jouk (11jaar): ‘Ik weet nu dat ik geen kant hoef te kiezen en dat ik het ook mag zeggen als ik het
ergens niet mee eens ben. Ik ben daardoor zelfverzekerder geworden.’
Ouder van dochter van 7: ‘mijn dochter is thuis meer vragen gaan stellen over de scheiding. Ook over
zaken waarvan ik dacht dat ze daar niet meer mee bezig was. Ze ging met veel plezier naar de groep.’
Kijk op onze website: www.bureaujong.nl voor meer informatie over de groepsbijeenkomsten
Tot ziens!
Hartelijke groeten,
Ans en Susanne
contact@bureaujong.nl

Bijlage 4
Beste meneer, mevrouw,
Op zondag 24 maart 2019 wordt het WK schoolkorfbaltoernooi georganiseerd bij PSV/lifovragen.nl.
Het evenement richt zich op kinderen van de groepen 3 t/m 8 (7 t/m 12 jaar). Ons doel is om
kinderen meer in beweging te krijgen en kennis te laten maken met korfbal. Graag willen we u
informatie geven over die dag.
We gaan een gezellige en sportieve dag verzorgen voor de leerlingen van het basisonderwijs. Naast
een super leuk korfbaltoernooi gaan wij ook zorgen voor sfeer en plezier met muziek, springkussen
en ander entertainment. Vermaak voor de kinderen en natuurlijk ook voor ouders en begeleiders.
Om dit evenement goed te laten verlopen hebben we hier een aantal zaken op een rij:
Wat bieden wij de basisscholen/deelnemers:
•
WK schoolkorfbaltoernooi voor groepen 3 t/m 8;
•
Meerdere korfbal wedstrijden van 15 minuten;
•
Fruit en ranja voor de kinderen;
•
Een shirtje voor die dag. Deze shirts worden op de dag zelf uitgereikt en na het evenement
ook weer terug ingenomen;
•
Een begeleider vanuit PSV/lifovragen.nl voor elk groepje als coach.
Wat vragen wij van (kinderen van) de basisscholen:
•
Per groepje van ± 6 personen (zowel meisjes als jongens in één team) graag minimaal één
begeleider vanuit de school of ouder(s). Deze begeleider is met name voor het logistieke en kent de
spelers enigszins. Hij/zij werkt samen met de begeleider van PSV/lifovragen.nl;
•
Lunchpakket, sportieve kleding en uiteraard goede zin. In het clubhuis is gebruikelijk
assortiment te koop qua eten en drinken;
•
Inschrijven vóór 15 maart 2019 via je begeleider. Dat kan via de aanmeldpagina op de website
van www.psvkorfbal.nl;
•
We verwachten dat jullie in grote lijnen de korfbal regels kennen. Hiervan is een document te
vinden op de website.
Wanneer: 24 maart 2019, vanaf 10.00 uur tot 16:00 uur
Waar: PSV/lifovragen.nl, sportpark Bokt, Eindhovenseweg 41, 5633 BD te Eindhoven
Als voorbereiding op deze dag bieden we ook graag korfballessen aan op school. Als hier interesse in
is dan kunt u contact met ons opnemen via mail toernooi@psvkorfbal.nl.
We kijken uit naar een goede samenwerking en we zullen zorgen voor een onvergetelijke dag voor
de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Ferry Visser
Bestuurslid PSV/lifovragen.nl
Sportpark Bokt
Eindhovenseweg 41
5633 BD EINDHOVEN (NEDERLAND)
Mail: toernooi@psvkorfbal.nl
Website:
http://www.psvkorfbal.nl/
Facebook:
https://www.facebook.com/1913.PSV/
Je kunt ook een mailtje sturen naar korfballenontmoeting@gmail.com

