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Opvang vluchtelingen Oekraïne
Stand van zaken centrale opvang
Inmiddels worden de eerste vluchtelingen opgevangen in het klooster van de Zusters Franciscanessen in Veghel. Daarnaast zijn er zestien woningen in de wijk Hoevenbraak in Schijndel
aangewezen als opvanglocatie. Op korte termijn zullen meerdere locaties in Meierijstad volgen, om zo te voldoen aan de opdracht vanuit de Veiligheidsregio voor circa 250 opvangplekken binnen onze gemeente.
Vrijwilligersinitiatieven
Verzoek. Er zijn veel mensen die graag iets willen betekenen of doen voor Oekraïners. Het
welzijnswerk in Meierijstad coördineert dit en heeft zicht op allerlei vrijwilligersinitiatieven.
Wilt u uw steentje bijdragen? Neem dan contact op met Ons Welzijn of Welzijn de Meierij.

Veghel:
ONS welzijn

Schijndel en Sint-Oedenrode:
Welzijn De Meierij.

o.a.
in dit nummer:

1
2
3

telefoonnummer: 088 - 37 42 525
mail: info@ons-welzijn.nl

telefoonnummer: 073 - 54 41 400
mail: info@welzijndemeierij.nl

Kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs in Nederland. De afgelopen dagen zijn er al
verschillende succesverhalen in de media te lezen, van kinderen die instromen op de scholen,
dichtbij de plek waar zijn opgevangen worden. Voor meer informatie kun je hier terecht. (site

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Apeleuke Sportdag

Uiltje gemist?
www.obsdeuilenbrink.nl

TOPKlas uitgebroed
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Aan alle kinderen van groep 1 t/m 8!
De meivakantie komt eraan en dat betekent dat het weer tijd is voor een apeleuke Monkey Moves sportdag! Doe jij ook mee op 26
april of 6 mei? Je bent de hele dag samen met een groepje kinderen en een begeleider aan het sporten en spelen. Wil je graag bij
iemand in het groepje zitten? Dat kan!
Je leert tijdens een sportdag verschillende sporten kennen, je ontdekt jouw talenten in het klim- en klauterparcours en je speelt
leuke bosspellen. Uiteraard genieten we tussendoor van de gezellige muziek die opstaat en van de pauzes die we samen houden.
Wij zorgen voor het drinken en fruit. Je mag zelf je lunchpakketje meenemen voor tussen de middag.
De Monkey Moves sportdagen organiseren wij bij Tennis en Padel de Krekel in Mariaheide. We beginnen om 09.00u en eindigen
om 16.00u.
Kijk voor meer informatie op onze website of koop hier je tickets.
Zien we jou ook?
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Wat is de TOPKlas aan het uitbroeden?
We zouden het zo leuk vinden om in de TOPKlas een heuse
broedmachine te hebben, zodat de kinderen het proces kunnen volgen
van de ontwikkeling van bevruchte eieren en het uitkomen van
kuikens. Is er iemand die ons daaraan kan helpen??
Graag een mailtje naar jorinevanmarrewijk@saamscholen.nl

Beste vrijwilliger/inwoner van Meierijstad,

Heb je een onderwijsachtergrond en wil je graag van nog meer betekenis zijn; dan zijn we op zoek naar jou!

Vanaf 28 maart hebben we hulp nodig om de kinderen uit Oekraïne te gaan begeleiden.
In eerste instantie om met de kinderen te spelen, knutselen en vooral fijn bezig te zijn.
Onder voorbehoud zijn de tijden van 9.00-12.00 uur en de locatie is het Klooster van Zusters Franciscanessen in Veghel.
Na verloop van tijd gaan we kijken op welke manier we onderwijs gaan aanbieden. Dat start op z’n vroegst na de meivakantie.
Mocht het jou superleuk lijken en wil je graag iets betekenen?
Stuur dan een mail naar info@ons-welzijn.nl met de tijden en de dagen/periode dat je beschikbaar ben.
Wij gaan daarmee aan de slag om jouw diensten zo goed mogelijk in te zetten.
Alvast hartelijk dank voor je reactie!

Uitschrijven nieuwsbrief?
Wilt u het Uiltje niet meer ontvangen ga naar:
http://www.obsdeuilenbrink.nl/Nieuws/In-en-Uitschrijven

