Vanavond Autisme-avond in Bibliotheek de Heyhoef
De bibliotheek Heyhoef organiseert onder de noemer 'onzichtbaar anders zijn' in de
maand april verschillende activiteiten rondom het thema autisme. Tijdens de autismeavond op woensdag 4 april hebben zij een drietal interactieve lezingen met betrekking
tot de onderwerpen weerbaarheid, planborden en sensorische informatieverwerking.
De lezingen worden gegeven door professionals van Bureau Atlantis Zorg (BAZ) en
Kinder-Fysiotherapie Centrum Tilburg.
Weerbaarheid
Hoe belangrijk is het om extra weerbaar te zijn als je autisme hebt? Hoe kom je af van
onzekerheid? Hoe kan ik mijn communicatieve vaardigheden verbeteren? Bij de weerbaarheidstrainingen maakt BAZ gebruik van de methode ‘Rots en Water met als doel;
verbeteren van zelfbeheersing, inzicht krijgen in jezelf, zelfvertrouwen opbouwen en
vaardigheden verbeteren.
Planborden
Bij dit onderwerp zal Linda Beerends van BAZ ingaan op wat de mogelijkheden van
planborden zijn, hoe je dit aan kan pakken, maar vooral ook hoe je deze op een effectieve manier kan inzetten om duidelijkheid te scheppen voor je kind.
Sensorische informatieverwerking
Al onze zintuigen werken samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze
omgeving. Bij deze prikkelverwerking komt het voor dat sommige kinderen prikkels
sterker binnen krijgen, of juist minder sterk. Je bent dan overgevoelig of ondergevoelig, dit kan invloed hebben op het gedrag van een kind, omdat ze de informatie anders
binnen krijgen.
In de pauze is er gelegenheid om bij de informatiestand te kijken en bij onze tafel met
boeken over autisme. Deelname aan de avond is gratis, graag vooraf aanmelden
via heyhoef@bibliotheekmb.nl. De avond start om 19.00 uur en duurt tot
22.00 uur.

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen bij het betalen van de ouderbijdrage en het
schoolreisje of schoolkamp. Ook voor zwemles, lidmaatschap
van een sportvereniging of muziekles, voor kinderen van 4 –
18 jaar, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld.
Op de website van Stichting Leergeld ziet u of u in aanmerking kunt komen voor hulp.
Aarzel niet en neem contact op. Vandaag nog! Voor uw kinderen
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/
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Avondvierdaagse
Donderdagochtend, 5 april, tussen 8.15 uur en 8.45 uur is de
laatste mogelijkheid om in te schrijven voor de Avondvierdaagse.
Daarna kunt u niet meer via school meelopen.

Kindervakantiewerk
In bijlage A vindt u de poster
van het Kindervakantiewerk
Reeshof voor de aanmelding
voor de zomervakantie.

Agenda

Vergadering OR
Dinsdag 17 april om 20.00 uur in de aula van het rode gebouw.

Vergadering MR
Maandag 9 april om 19.30 uur, in de koffiekamer op de eerste verdieping van het rode gebouw.

Eerst volgende vakantie of vrije dag(en)
De eerstvolgende vrije dag is vrijdagochtend 13 april wegens de stakingsdag PO zuid.
De eerstvolgende vakantie is de meivakantie van 23 april t/m 4 mei.

Verschijningsdatum van de Sporcktinfo
De eerstvolgende Sporcktinfo is op woensdag 18 april.

Spreekuur mevrouw Joeske van Raak School Maatschappelijk Werk
(SMW)
Joeske van Raak houdt, altijd onder voorbehoud, spreekuur in de directiekamer van 13.30 uur tot
14.30 uur op de volgende data:
10 en 17 april
8, 15 en 22 mei
12, 19 en 26 juni
3 juli
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