
 

Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender 

 

----- 

 

De klompenactie komt er weer aan! 

Op woensdagavond 21 november van 17.00 uur tot 20.00 uur kunt u iemand aan de deur 

verwachten met een klomp. Deze avond wordt geld opgehaald voor de intocht van 

Sinterklaas in ons dorp.   

 

Vanaf maandag 5 november kunt u telefonisch benaderd worden met de vraag of u mee wilt 

lopen. Ook kinderen vinden het vaak leuk om met hun ouders deel te nemen aan de 

klompenactie. Dat mag onder begeleiding van iemand vanaf 18 jaar.  

Als u nu al tijd en zin hebt om mee te doen, mail dan zelf alvast naar 

mariekebremer1@gmail.com, wij zijn blij met uw aanmelding! 

 

Wij hopen op genoeg lopers. Een goede opbrengst vanuit de klompenactie en de bijdrage 

van de sponsoren maken het mogelijk om er weer een spetterend Sinterklaasfeest van te 

maken.  

 

Sinterklaas in Molenhoek  
 
Zondag 25 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Molenhoek.  
Rond twee uur 's middags  worden de Goedheiligman en zijn pieten verwacht op de hoek 
Lindenlaan – Stationsstraat.  Aansluitend ontvangen we de Sint in De Wieken. 
Deze  middag wordt georganiseerd voor alle kinderen van Molenhoek tot en met groep 5. De 
Muziekpieten zijn dit jaar natuurlijk ook weer van de partij om er een feestelijke middag van 
te maken.  
 

Stichting Sint Nicolaas Molenhoek 
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 

 

Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden 

te hebben, maar het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar om moet 
gaan. Je kind leert veel over zichzelf door met vrienden om te gaan. 

Vrienden hebben is ook goed voor het zelfvertrouwen.  
 

Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Sommige kinderen wisselen 
voortdurend van vriendjes. Andere kinderen hebben maar één beste 

vriend of twee hartsvriendinnen. En weer andere kinderen vinden het 
moeilijk om vriendjes te maken. Als ouder kun je proberen je kind te 

steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap laat 
zich niet dwingen. 

 
De betekenis van vriendschap 

Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen 
hebben een duidelijke voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden 

willen spelen. De basis van de vriendschap is dat het kind iemand aardig 

vindt. In de jaren erna krijgt vriendschap langzamerhand meer inhoud. 
Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent vriendschap vaak al heel wat 

meer. Een vriend(in) is iemand die je iets kunt toevertrouwen, die je 
begrijpt en die altijd voor je opkomt. 

 
Meer lezen over dit onderwerp? Kijk op onze website bij Jeugd en 

Opvoeden. 
 

Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de 

ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die 

https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/vriendschap/
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/vriendschap/


 

aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze 
website: www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-

opvoeden/nieuwsbrief-groei/. 
 

 

Misschien heb je meer vragen? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er voor 
allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. 

Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over gedrag en gevoel van je 
kind. 

Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze ( te) groot worden!! 
Bellen of mailen voor een afspraak is fijn  

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Marianne van der Kruis-Sand 

Jeugdverpleegkundige 
T  088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-14.00u)/06-10069335 
E  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
Werkdagen di,woe en donderdag 
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Wat als de koning jouw penvriend zou 
zijn? 
Heb jij schrijftalent of de mooiste verhalen en ideeën in je hoofd? Doe mee 
en schrijf een brief voor de koning! Welke koning mag jij zelf weten. De 
koning uit De Brief voor de Koning, een fantasie koning, een uit een ander 
verhaal, uit een andere tijd of onze eigen koning Willem-Alexander.  Wat 
wil jij hem graag vertellen? 
De schrijver van de mooiste of origineelste brief wint kaarten voor de 
voorstelling De brief voor de koning op zondag 4 november om 14.30 uur 
in Schouwburg Cuijk. Je wint niet alleen een kaart voor jezelf, je mag je 
hele familie meenemen of al je vrienden en vriendinnen (maximaal 8) 
meenemen. 
Kies zelf een toffe vorm voor jouw brief. Handgeschreven of in Word, een 
presentatie, vlog, alles mag. Mail jouw brief vóór 21 oktober naar 
briefvoordekoning@biblioplus.nl  Vergeet niet je naam en leeftijd mee te 
sturen. 
Meedoen? 
- De schrijfwedstrijd is voor kinderen van 8 t/m 14 jaar (ouders mogen 
helpen met de vormgeving). 
- Voor een geschreven brief mag je maximaal 1000 woorden gebruiken. 
- Wint jouw brief? Dan publiceren wij hem graag.  
- De winnaar krijgt op 31 oktober bericht en wordt tevens 
bekendgemaakt via social media kanalen van BiblioPlus en Schouwburg 
Cuijk. 
Tip: is jouw brief voor Koning Willem-Alexander? Upload deze dan ook 
op http://www.homemadeproductions.nl/mijnbrief/  
Dan wordt jouw brief echt naar de Koning opgestuurd. 

 

mailto:briefvoordekoning@biblioplus.nl
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Spar Janssen Kidsrun 
Hebben jullie de posters van Molenhoeks Makkie alweer zien hangen? En, heb jij je ook 
al ingeschreven voor de Kidsrun? Deze Kidsrun voor kinderen van 6 t/m 12 jaar vindt 
plaats op 21 oktober. Het parcours van 2,3 km sluit aan bij de andere Makkie-afstanden: 
mooi en een beetje uitdagend! Om 09.16 geeft de burgemeester het startschot. Je hebt zo 
voldoende tijd om te lopen en iedereen zal weer binnen zijn voordat de 5, 10 en de 15 
km van start gaan. 
Je hebt nog genoeg tijd om te trainen, op de site vind je een trainingsschema. 
Meer informatie vind je op www.molenhoeksmakkie.nl. Houd de site in de gaten om te 
weten wanneer je het parcours kunt verkennen. Voor nu: schrijf je snel in, want 
meedoen aan de Kidsrun? Makkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondentieadres 



 

 

 

Jeugdcommissie Meulenwiekers 

De Sterreschans 15 

6584 HC Molenhoek 

 

Doe mee met de 

JEUGDZITTING! 

 

Molenhoek, Oktober 2018 

 

Beste jongens en meisjes, 

 

Vorig jaar hebben we een fantastische jeugdzitting gehad, ex-prinses Lonne werd onthuld en 

we hadden vele optredens van verschillende kinderen en klassen. Ook dit jaar willen we 

weer zo’n onvergetelijke jeugdzitting krijgen, alleen dat kan niet zonder jullie aanmeldingen. 

Dus; lijkt het je wel wat om op een podium op te treden? Doe mee met de 

jeugdzitting op zondag 18 november 2018 . Aan het begin van de zitting zal de nieuwe 

jeugdprins(es) van Kuulengat bekend gemaakt worden. 

Wil je een optreden verzorgen, vul dan onderstaand strookje in en lever het uiterlijk 27 

oktober 2018 in op bovenstaand adres of stuur het strookje/alle info naar 

jeugdraad@meulenwiekers.nl. 

Van elk nummer waarbij muziek gedraaid wordt, willen wij graag van tevoren een CD of mp3 

ontvangen. Ook willen wij graag weten met hoeveel jullie optreden, en of jullie 

rook/licht/andere bijzonderheden willen. 

Heb je ideeën voor een optreden op de jeugdzitting, een playback- of live- nummer, een 

buut, een dans of iets anders, vul dan onderstaand strookje in. 

Voor vragen mail dan naar jeugdraad@meulenwiekers.nl. 

Met carnavaleske groet, 

De jeugdcommissie van Carnavalsvereniging “De Meulenwiekers” 
 

 

 

Opgavestrook jeugdzitting zondag 18 november 2018. 

Naam / namen:……………………………………………………………………………………… 

Treedt / treden op de jeugdzitting op met een 

(buut, playbacknummer, live nummer, dans etc)………………………………………………… 

Het nummer heeft de titel:…………………………………………………………………………. 

Naam en telefoonnummer contactpersoon:……………………………………………………… 

Emailadres…………………………………………………………………………………………... 


