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Actie Australië
Lot van Bakel en Cato van den Borne hebben een inzamelingsactie
gehouden voor de brandschaden in Australië. Zij hebben de helft van
de Akkerwinde groep 5/6 op sleeptouw genomen om mee te helpen.
Ze hebben met zijn allen heel hard gewerkt.
Australië heeft het geld hard nodig. Ze zijn op dit idee gekomen op
school, want ze hadden op school er nieuwsbegrip over gehad en ze
hadden vorig jaar geld ingezameld voor Sulawesi, omdat er een
tsunami was.
Heel erg bedankt alle kinderen die hebben geholpen en ook bedankt
heel Hooge Mierde. Het eind bedrag is….€ 115-,

Vriendelijke groet
Lot en Cato

Katholieke Bond van Ouderen
Op dinsdag 3 maart om 13.30 uur is het kienen in De
Schakel. Iedereen is welkom.

Inschrijfochtend,

aanmelden

nieuwe

leerlingen

Op woensdag 18 maart a.s. houden wij onze inschrijfochtend van 8.309.30 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders van kinderen die vóór 1
oktober 2021 vier jaar worden en geïnteresseerd zijn in onze school.
We starten om 8.30 uur met een algemeen woordje onder het genot
van een kop koffie/thee. Daarna kunt u de school ‘in bedrijf’ zien, in
alle groepen wordt gewoon lesgegeven. Wij leiden deze ochtend ouders rond en u wordt op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen op
De Akkerwinde. Tevens is er voldoende tijd voor het beantwoorden van
al uw vragen.
Open avond
Op woensdag 22 april a.s. houdt basisschool De Akkerwinde een Open
avond van 18.00 – 19.30 uur. Deze avond is voor alle geïnteresseerden. In de verschillende groepen is wat te zien en te doen.
Iedereen die graag een indruk wil krijgen van onze Brede school en de
sfeer wil proeven, is op deze avond van harte welkom.
Ook Nummereen, peutervoorziening en buitenschoolse opvang, opent
de deuren. Er zijn op deze avond pedagogisch medewerkers aanwezig
waar u terecht kunt voor informatie. Algemene informatie kunt u vinden
op www.nummereen.com
In verband met de groepsindeling voor volgend schooljaar is het voor
ons van groot belang om te weten op hoeveel kinderen we kunnen
rekenen. Daarom een vriendelijk verzoek om uw kind
uiterlijk 22 april 2020 in te schrijven.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kind op bovengenoemde
data aan te melden, dan kunt u contact opnemen met de teamleider
van onze school, Yvonne Lemmens. Tel. 013- 509 1229.
Graag tot ziens!

Je zorgt voor een ander Er is ondersteuning!

Informatieavond 10 maart – 19.30 tot 21.30 uur – De Ster in Lage
Mierde
Als je mantelzorg verleent voor iemand die je lief is, dan komt er veel
op je bord. Het zorgen voor een familielid of een bekende kan erg
zwaar zijn. Wist je dat er verschillende mogelijkheden zijn om hierbij
ondersteund te worden? De werkgroep mantelzorg organiseert een
informatieavond met Monique Sanders en Irene Bex.
Monique Sanders is mantelzorgmakelaar en weet uit ervaring dat allerlei praktische zaken veel tijd en energie kosten. Een mantelzorgmakelaar kan helpen met het zoeken naar oplossingen. Zij is goed bekend
met alle wet- en regelgeving en kan praktische informatie en ondersteuning geven. Dit kan je als mantelzorger verlichting geven.
Irene Bex is stress- en burnoutspecialist en zal ingaan op vragen als:
Waar loop je tegenaan als je zorgt voor een ander en wie kan je daarbij
helpen? Hoe zorg je er als mantelzorger voor dat het je allemaal niet
teveel wordt?
Samen met een ervaringsdeskundige, geven ze praktische voorbeelden en handvatten hoe je zo goed mogelijk voor de ander, maar ook
voor jezelf kunt blijven zorgen.
Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in De Ster in Lage Mierde,
aanvang 19.30 uur.
Aanmelden is niet nodig.

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

PC PROBLEMEN?
De PC Desk in Hooge Mierde helpt bij u thuis of op kantoor. Tel:0135905929 e-mail: info@pcdesk.nl www.pcdesk.

Buurtbiljarten
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AW Pnt
AW Pnt
Torenzicht C
12 626.3
10 Torenzicht B
11 543.6
Cornelisstraat A 11 602.5
11 Dorpsrand C
11 542.3
Hooge Mierde
11 593.5
12 Dorpsrand B
11 535.1
Keldersooi A
12 583.3
13 Lerifas A
11 526.3
Lerifas B
12 580.5
14 De Luther A
11 502.2
Torenzicht A
12 579.2
15 Piekenhoek
12 496.6
Cornelisstraat B 11 562.6
16 Oosthoek B
11 489.7
De Luther B
11 552.9
17 Oosthoek A
11 480.6
Keldersooi B
11 551.8
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.

Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort.
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL.
Openingstijden: ma t/m vrij wo t/m vrijdag zaterdag
Telefoon
Hooge Mierde 8.30 -13.00u
8.00 – 16.00u 013-5091466
Hapert
8.30 -18.00u
8.00 – 16.00u 0497-338962
Lage Mierde
8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466
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