Bijlage:

1. Vormsel 2020
Zit uw kind in het schooljaar 2018-2019 in groep 8 en wilt u graag dat uw kind zijn/ haar Vormsel
ontvangt? Kom dan op dinsdag 12 februari 2019 om 19.00 uur naar KTC St. Petrus aan de
Kloosterdreef 31 te Eindhoven voor de informatieavond voor aanstaande vormelingen en hun ouders.
De voorbereiding van het vormsel start in groep 8 in maart 2019 en loopt tot mei van de brugklas.
Rond Pinksteren 2020 vindt de viering plaats.
Graag tot 12 februari!
Werkgroep Vormsel, parochie St. Petrus’ Stoel

2. Familiecarnaval in Blixembosch zondag 3 maart 2019
De kaartverkoop is gestart en de organisatie voor deze
gezellige middag is in volle gang. Op zondag 3 maart 2019
ben je vanaf 13.00 uur van harte welkom in het VTA en heb
je tot 17.15 uur de tijd om te genieten van alles wat het
familiecarnaval te bieden heeft.
Laat je verrassen door Clown Frodolino of hos mee met onze
eigen jeugdprinses en adjudant, ook komt de Prins Carnaval van Eindhoven ons een bezoek brengen
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 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

. Humanitas Wel Thuis-gezinnen
zoeken vrijwillige superhelden!
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Gezinnen die deelnemen aan het project Wel Thuis worden begeleid door een professional binnen de
jeugdzorg. Professionals werken in deze gezinnen aan de veiligheid- of ontwikkelingsbedreiging van een
kind. Zij hebben hierin de regie.
Als vrijwilliger ondersteun je het gezin wekelijks zonder oordeel vanuit gelijkwaardigheid. Je wordt een
maatje voor het gezin door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden, samen activiteiten te ondernemen,
mee te gaan naar afspraken en/of structuur aan te brengen.
Als vrijwilliger…

bouw je een vertrouwensband op met het gezin.

versterk je de eigen kracht van de gezinsleden.

bied je praktische en emotionele ondersteuning aan het gezin.

help je het gezin hun eigen netwerk te versterken en te benutten en/of

stimuleer je gezinsleden om eigen oplossingen te bedenken en te realiseren. Zodat het in de toekomst
zelfstandig(er) kan functioneren.
Wij vragen…

Tijd en aandacht (minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar, gedurende één jaar)

Ervaring in het opvoeden van kinderen

Levenservaring en een stevige persoonlijkheid

Respect voor de waarden en normen van het gezin

Stressbestendigheid, flexibiliteit en creativiteit

Een verklaring omtrent gedrag (VOG)
Wij bieden…

Uitdagend, leuk en interessant vrijwilligerswerk

Een voorbereidende training

Professionele begeleiding door de coördinator van Humanitas

Terugkombijeenkomsten met collega-vrijwilligers

Interessante themabijeenkomsten

Onkostenvergoeding

Interesse?

Wij zoeken vrijwilligers Eindhoven en de regio. Stuur je reactie naar m.cardol@humanitas.nl. Heb je eerst
nog een vraag? Bel dan gerust met coördinator Marisse Cardol, Tel. 06-83811067.
Herintreders en personen die ervaring willen opdoen in de jeugdzorg zijn van harte welkom, minimale
leeftijd is 25 jaar.

www.humanitas.nl/eindhoven/wt
4. Zwemlessen in de Tongelreep
Kan uw kind niet meekomen in de gewone zwemles? Jammer, want zwemmen hoort tot de
basisvaardigheden in ons land. Voor deze kinderen is er een oplossing:

Voor kinderen met een rugzakje/beperking biedt de Tongelreep zwemlessen aan waarin ze
worden opgeleid voor het erkende zwem-ABC. Deze lessen zijn speciaal voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar met een vorm van autisme, concentratiestoornissen of een licht
verstandelijke beperking. Het kind moet wel ‘leerbaar’ zijn. Een officiële indicatie is niet nodig.

De lessen worden gegeven door een bevoegd instructeur. Daarnaast zwemt er met ieder kind
een maatje mee: de ouder van het kind of, op aanvraag, een vrijwilliger van Stichting MEE.
Stichting MEE is een organisatie die er is voor iedereen met een beperking.
Voor beginners (bad 1 t/m 4) worden de lessen gegeven op zaterdag van 13:15 tot 14:45.
Op woensdag van 13:00 tot 14:00 voor bad 5, diploma A, B en C en van 13:30 tot 14:30 voor
beginners (bad 1 t/m 4). Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven. De kosten zijn
gelijk aan de gewone zwemlessen.
Wil je meer informatie over de lessen of het inschrijven?
 Kijk op: https://eindhovensport.nl/tongelreep/zwemles-voor-kinderen-met-een-beperking
 Stuur een mail naar meezwemmen@gmail.com
 bel (040) 238 11 39
Aanmelden kan alleen bij de kassa van de Tongelreep. Vermeldt dat het gaat om de MEElessen en of u zelf meezwemt of liever een maatje de begeleiding laat doen.

