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Info leerplicht 
In de bijlagen vindt u 2 informatiefolders over leerplicht voor alle ouders van leerlingen in de Kempen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reminder: tevredenheidsonderzoeken  
U ontving hierover afgelopen week al een brief. Bij alle scholen van Stichting SKozoK wordt in de komende week 
een start gemaakt met de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders. U ontvangt daarvoor een mail 
met daarin een link. De opbrengsten helpen ons om onze organisatie te blijven verbeteren. Alvast dank voor uw 
bijdrage! 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Citotoetsen 
De afgelopen weken stonden in het teken van de halfjaarlijkse  citotoetsen. 
De komende week zullen de laatste toetsen nog worden afgenomen en dan 
zit het er weer op voor deze keer. In maart zullen de resultaten toegevoegd 
worden aan het rapport van uw kind.  
 

 
 
 

 
Voor in de agenda: koffie- inloopmoment 
Op woensdag 13 maart, 8.30 uur, hebben we een volgend inloopmoment gepland. Deze 
keer staat in het teken van onze nieuwe manier van werken op gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling, met als nieuw gebruikte methode Kwink. Schrijf de datum 
alvast in uw agenda, op een later moment zullen we hier nogmaals aandacht aan 
schenken. U bent bij deze alvast van harte uitgenodigd! 
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Activiteiten Den Eijkholt 
De komende maanden zijn er twee activiteiten die we graag onder de aandacht brengen: 

 Dinsdagavond 19 februari zal er een lezing zijn over faalangst. 
Zie toegevoegd persbericht hieronder. 

 Dinsdagavond 28 mei zal er een lezing zijn van Aletta Smits over het Puberbrein. 
Hierover is volop informatie te vinden op internet. 
Activiteitencommissie Den Eijkholt. 

Lezing over faalangst  
Bibliotheek de Kempen organiseert, in samenwerking met de activiteitencommissie Luyksgestel, een lezing over 

faalangst op dinsdag 19 februari in den Eijkholt. Zie onderstaande info. 
Faalangst 

In de huidige maatschappij is de prestatiedruk op kinderen enorm. Er heerst een echte toetscultuur; op school 

worden kinderen al vanaf groep 1 getoetst maar ook bij sportclubs en dergelijke ligt de druk om te presteren 

vaak hoog. De sociale media laten kinderen (en volwassenen) ook nog eens geloven dat het leven van anderen 

er altijd perfect uitziet. Geen wonder dat steeds meer kinderen bezwijken onder deze grote druk. Ze 

ontwikkelen een vertekend beeld van zichzelf en de wereld om hen heen en krijgen faalangst.  

De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Reserveer een gratis 
ticket via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl.  

Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en discussie te voeren.  

  

 
Gratis voorstelling Theater De Kattendans: Een puber in huis? Een toer! 
Puberexpert Marina van der Wal: “Het opvoeden van pubers is leuk!” 
Op 14 februari en 3 april ontvangen de Kempengemeenten Marina van der Wal, zelf moeder van twee ‘bijna 
klaar’ pubers, met haar Theatervoorstelling ‘Een puber in huis? Een toer!’. “De puberteit zien veel ouders als de 
lastigste opvoedperiode van hun kinderen. En ondanks het feit dat pubers zich natuurlijk gaan verzetten tegen 
hun ouders, hoeft dat helemaal niet. Zeker niet als je weet hoe het brein van pubers zich in deze periode 
ontwikkelt”.  
'Ik ben niet de enige met vragen én ik ben niet gek als ik deze periode in het leven van mijn kind ook een lastige 
tijd vind'. Dit gevoel van herkenning en erkenning delen de bezoekers van de 'puberavonden'. Inmiddels hebben 
duizenden ouders van pubers de lezingen en theatershows van Marina bezocht.  
Van der Wal is voor velen bekend als  opvoeddeskundige bij diverse tv- en radioprogramma’s, bladen en co-
auteur van Het Enige Echte Eerlijke Puberopvoedboek over het opvoeden van pubers en VRIJ(be)WIJS. Als 
moeder van twee zoons bespreekt zij op een humoristische manier de spagaat waarin ouders en pubers zitten. 
Aan de ene kant hebben pubers ruimte en vrijheid nodig en moeten ouders leren dat ze een stapje terug 
moeten doen in het leven van hun kinderen. Aan de andere kant zie je dat pubers - mede door de ontwikkeling 
van hun brein - juist duidelijke sturing nodig hebben.  
‘Nee’ is ook een antwoord. 
Er wordt veel gelachen tijdens deze theateravond vol humor en herkenning. Maar er is ook confrontatie. Van 
der Wal: “Ik wil ouders óók een spiegel voorhouden als het gaat om het stellen van regels en grenzen. Dat is 
namelijk ook een vorm van liefde voor je kind. Wij zullen onze kinderen ook moeten leren dat het leven 
tegenslagen en teleurstellingen kent.'' 
De voorstelling van 14 februari is te zien in Theater De Kattendans in Bergeijk en de voorstelling van 3 april vindt 
plaats in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel. Beide voorstellingen zijn gratis te bezoeken voor ouders van 
pubers uit Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden.  

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=J3hLDquZzJq7kPZ4uMNU__aW2DYWgcph-SfwI4u83x_V2PVOJ4jWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdekempen.nl
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De gemeenten bieden de gratis tickets aan in het kader van het project weerbaarheid. Met dit project willen de 
gemeenten de weerbaarheid van kinderen en de opvoedkracht van ouders versterken. Tickets voor één van 
beide voorstellingen zijn te bestellen via: www.bergeijk.nl/puberinhuis14februari of 
www.bergeijk.nl/puberinhuis/3april   
Aanvang beide voorstellingen: 20.15 uur. Tijdens de pauze en na afloop is er ruim de gelegenheid om Marina 
vragen te stellen. 
Zie bijlage. 

Met vriendelijke groet,  
Sacha van Hout  
Webmaster, Afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken, gemeente Bergeijk 
Burg. Magneestraat 1 | Postbus 10.000 | 5570 GA BERGEIJK | tel: 0497 - 551 455 | www.bergeijk.nl | 
info@bergeijk.nl  
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