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Hebben jullie dat ook? Dat gevoel dat je even met je ogen knippert en er alweer
een nieuw huizenblok bijgekomen is? Ik sta soms echt versteld van hoe snel het
nu allemaal gaat.
Het loont zich echt om eens wat vaker ‘op safarí’ te gaan in eigen wijk. Wandelschoenen
aan, partner, kind en/of huisdier mee en stappen maar. En dan niet alleen de hoofdwegen nemen natuurlijk. Doe eens gek en pak ook eens een brandgang!
Kijk waar deze uitkomt en laat je verassen! En als je dan toch bezig bent: neem een
telefoon of fototoestel mee en mail de leukste, opvallendste of raarste plekjes eens naar
kijkopdewijk@devaluwe.nl. Misschien dat jouw ontdekking dan op de voorkant van de
volgende Kijk op de Wijk staat! Over leuke plaatjes gesproken, in de nieuwsbrief staat
dit keer ook een afbeelding waar ik stralend tussen de medeondertekenaars van de
huurovereenkomst van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Valuwe sta.
Een beeld waar ik bijzonder trots op ben omdat dit een grote stap is op weg naar de
opening van onze nieuwe MFA.
Nog zo’n mooie verandering in de wijk! Voor mooie veranderingen hoef je trouwens niet
altijd de gemeente, woningcorporatie of bouwbedrijf te zijn; bewoners van wijkdeel 5
bewezen dat ze, met steun van de buurtbudgetten, ook zelf iets moois konden maken
van hun verrommelde binnenplaats. Lees hun verhaal in deze Kijk op de Wijk en laat je
vooral inspireren!
Met vriendelijke groet,

		

Hilly van Nispen
Voorzitter wijkraad De Valuwe
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Ik zoek jou!
Beste bewoners,
Zoals jullie op de achterkant van deze Kijk
op de Wijk zien, zijn daar foto’s geplaatst
van mijn kijk op de wijk.
Graag zou ik alle bewoners van De Valuwe
willen uitnodigen om zich op te geven voor
het maken van een portretfoto. En dan
het liefst mensen van verschillende nationaliteiten. Deze foto’s worden dan geplaatst
op de achterkant van de volgende Kijk

op de Wijk. Als beloning krijg je de portretfoto gratis. Na het uitkomen van de Kijk op
de Wijk worden in verband met de privacywetgeving alle portretfoto’s vernietigd.
Geef je op bij de redactie van Kijk op de
Wijk via kijkopdewijk@devaluwe.nl. Vermeld hierbij je adres, telefoonnummer en
je oorspronkelijke nationaliteit.
Robèrt Cooijmans
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Woninginbraken
Dirk Jansen
Wijkagent
Wijken
Telefoon
Email
Twitter

Cuijk-Noord
Heeswijkse Kampen & De Valuwe
0900-8844
dirk.jansen@politie.nl
@WijkAg_CuijkNrd

De impact van een woninginbraak op
de slachtoffers is enorm. Mensen zijn
aangeslagen, omdat goederen met een
emotionele waarde zijn weggenomen
en vaak is het gevoel van veiligheid in
huis weg.

braken door preventiemaatregelen te nemen.
Tips kunt u vinden op politiekeurmerk.nl
en www.politie.nl/themas/woninginbraak.
html. Op laatstgenoemde website staan
ook filmpjes over beproefde methoden,
welke door inbrekers worden toegepast.

len van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet
alleen voor levensbedreigende situaties,
maar zeker ook wanneer u getuige bent
van een misdrijf of het voorbereiden van
een inbraak of diefstal, waarbij de politie
een misdrijf kan voorkómen.

Veel woninginbraken vinden plaats door
zogenaamde gelegenheidsdieven. In
nogal wat gevallen blijkt de dader snel binnen te komen via een open raam (ook op
de bovenverdiepingen) of via een niet afgesloten achterdeur. Wist u dat de meeste
woninginbraken overdag worden gepleegd?

Verdachte situatie
Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen, hebben we uw hulp nodig. U weet
als bewoners zelf het beste als er iets niet
pluis is in de buurt. Een vreemd figuur die
bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of
activiteiten bij een huis waarvan u weet dat
de bewoners op vakantie zijn. Noteer hoe
ze eruit zien. En noteer eventueel ook merk,
type en kenteken van hun voertuigen. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht
heel snel een inbraak voorkomen of een
inbreker op heterdaad aanhouden! Het bel-

Alvast bedankt voor u medewerking,

De politie doet er alles aan om woninginbraken te voorkomen, bijvoorbeeld door te
surveilleren in uw wijk en door actief daders
op te sporen. Ook u kunt een bijdrage
leveren aan het terugdringen van woningin-

Openingstijden & spreekuren
Balie wijkwinkel			
maandag t/m vrijdag
13.30Uitgiftepunt apotheek		
maandag t/m vrijdag
16.00Wijkagent			donderdag		14.00Spreekuur wijkmeester		
woensdag		
13.30					donderdag		18.00-

Graag tot ziens in de Valuwe!

16.00 uur
17.15 uur
15.00 uur
16.30 uur
20.00 uurop telefonische afspraak

Contact met de wijkmeester via mobiel: 06 - 204 989 13 / e-mail: wijkmeester@hetnet.nl
Vaste activiteiten in wijkwinkel De Valuwe
MaandagKaarten				
1ste + 3e maandag van de maand		
13.30MaandagSpreekuur FNV			2x per maand				19.00Dinsdag		Koersballen KBO
wekelijks					09.30Dinsdag		Gym 55+			wekelijks					14.00Woensdag
Handwerken		wekelijks					09.30Woensdag
Inloopochtend 		
Wekelijks (1ste kopje koffie/ thee gratis)
09.30Vrijdag 		
Kienen			
1ste vrijdag van de maand			
14.00-

16.30 uur
20.30 uur
11.30 uur
15.00 uur
11.30 uur
11.30 uur
16.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht bij wijkwinkel De Valuwe, Valuwe 9, 5431 AV Cuijk.
Tel.: 0485 - 350 427 / e-mail: wijkwinkel@devaluwe.nl
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Nieuwsbrief Revitalisering
Nieuws vanuit Mooiland
Woningcorporatie Mooiland houdt u graag op de hoogte
van de revitaliseringsplannen in de Valuwe. Daarover
leest u alles in deze rubriek. In iedere wijkkrant vertellen
wij u hoe het ermee staat. Maar u mag ons natuurlijk ook
bellen of het inloopspreekuur bezoeken. Meer daarover
staat onderaan deze rubriek.
Fase 3: Huurders van de 15 nieuwbouwappartementen
ontvangen de sleutel
In oktober ontvangen de nieuwe bewoners van de vijftien
huurappartementen hun sleutel. Alle 58 huurwoningen van
fase 3 zijn opgeleverd en daarmee sluiten we deze fase af.
Wij wensen de bewoners veel plezier in hun woning.

Samen bouwen aan je eigen woning
In het middengebied (tussen het toekomstige park en
Goudenrijderstede in fase 3) is Vastgoedregisseur voornemens om zes patiobungalows in de vrije sector te
realiseren. Medewerkers van Vastgoedregisseur hebben al
met diverse belangstellenden gesproken. Heeft u ook interesse? Neem gerust contact op Vastgoedregisseur via telefoonnummer 040 242 32 23 of per email
info@vastgoedregisseur.nl. Zij helpen u graag. Online op:
www.samenbouwen.in/projecten/samen-bouwen-cuijk-valuwe
leest u hier meer over.
Verkoop huurwoningen Mooiland
Mooiland verkoopt ook in De Valuwe huurwoningen. Huurders
van Mooiland krijgen 10% korting bij aankoop van een huurwoning van Mooiland. Kijk voor ons actueel aanbod op: mijnwoningzoeken.nl.
Leefbaarheid
Jaarlijks stellen de gemeente Cuijk en Mooiland een bedrag beschikbaar voor het buurtbudget. Huurders van Jan
Campertstraat, Reg. Stoottroepenstraat, K. Doormanstraat
en Prof. v.d. Brinkstraat hebben gebruik gemaakt van dit
buurtbudget. Zij zijn aan de slag gegaan met een patiotuin.
Met elkaar hebben zij een braakliggend terrein gezellig ingericht als patio(speel)tuin. Een plek waar jong en oud elkaar
ontmoeten.

Fase 4: Herhuisvesting, start sloop en balkons
- Mooiland is bezig met herhuisvesting van de laatste bewoners van fase 4 (Vuurijzerstede / Keurvorsterstede /
Goudenrijderstede / de Valuwe). Op dit moment heeft 2/3
van de bewoners een andere woning. De woningen die vrij
komen, verhuren wij tijdelijk via Ad Hoc. Kijk voor meer informatie op de website: mijnwoningzoeken.nl.
- Zoals het er nu uit ziet, start Mooiland in april 2018 met het
slopen van deze woningen. Daarna starten de voorbereidingen om hier nieuwbouwwoningen te kunnen bouwen.
- Uit onderzoek is gebleken dat de balkons van de te slopen
woningen niet veilig zijn. Mooiland heeft de balkons gestut,
waardoor bewoners weer veilig op hun balkon kunnen.
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Vragen?
Bel of mail gerust naar Betty Vissers, sociaal consulent
van Mooiland, via telefoonnummer 088 - 450 10 10 of via
info@mooiland.nl ter attentie van Betty Vissers.

Nieuwsbrief Revitalisering
Herinrichting Katwijkseweg en omgeving
In opdracht van de gemeente Cuijk worden
de Katwijkseweg en omgeving opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden zijn gestart
op 4 september jl. Bij het werk is echter asbest aangetroffen. Dit asbest is gebonden in
de onderlaag en de dilatatievoegen en vormt
geen gevaar voor de omgeving. Door de nu
noodzakelijke sanering lopen de werkzaamheden – die acht tot tien weken zouden duren
– twee weken uit.
Herinrichting
Onder andere vanwege de nieuwbouw van het Merletcollege vindt de herinrichting nu plaats, maar ook
omdat de betonplaten aan het einde van hun levensduur zijn. De Katwijkseweg wordt vanaf de Beersebaan tot aan de Galberg geheel opnieuw ingericht.
Om te beginnen worden de betonplaten verwijderd.
Dit opbreken van het beton kan gepaard gaan met
overlast. Helaas is dat niet te voorkomen.
We proberen de overlast wel tot een minimum te
beperken. Na het verwijderen van het beton worden
links en rechts rode asfaltstroken aangelegd voor
fietsers. Het middengedeelte van de weg wordt bestraat. De breedte van de weg blijft hetzelfde, waardoor Katwijk bereikbaar blijft voor vrachtwagens
en landbouwverkeer. De kruisingen worden echter
uitgevoerd als plateau en de maximum toegestane
snelheid wordt teruggebracht van 50 naar 30 km/uur.
Voor meer informatie over de herinrichting verwijzen we
naar www.cuijk.nl/herinrichting-katwijkseweg-en-omgeving.

een nieuw onderzoek naar mogelijke vindplaatsen van asbest. Volgende week wordt begonnen met de asbestverwijdering.
Planning
Het werk zou oorspronkelijk op 4 september starten en naar
verwachting acht tot tien weken gaan duren. Deze planning
loopt door het geconstateerde asbest twee weken uit. De
gemeente Cuijk gaat ook de werkzaamheden anders inrichten zodat de omgeving van het nieuwe Merletcollege
opgeleverd is op het moment dat deze school opengaat.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de Katwijkseweg niet
toegankelijk voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid met de gebruikelijke, gele borden. Omdat er van
kruising naar kruising wordt gewerkt, is de bereikbaarheid
van de sportverenigingen gewaarborgd.
Mogelijk kan bestemmingsverkeer sneller voor een deel
weer over de Katwijkseweg rijden. Dit wordt telkens ter
plekke bepaald, afhankelijk van wat praktisch haalbaar is.
Werkzaamheden Maasboulevard
Op de kruisingen Waaistraat – Maasboulevard en Maasboulevard – Cantheelen wordt een verkeersplateau aangebracht. Ook daarvoor geldt dat dit gepaard kan gaan met
enige overlast. Voor de werkzaamheden wordt een omleiding
ingesteld.

Onderzoek
Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de
gemeente Cuijk een onderzoek laten uitvoeren naar de
(mogelijke) aanwezigheid van asbest. Bij steekproeven
op zeven plaatsen werd geen asbest aangetroffen. Nu,
bij het opbreken van de asfaltverhardingen, zijn echter
toch asbestdeeltjes in de dilatatievoegen aangetroffen. Dilatatievoegen zijn voegen tussen – in dit geval –
beton-wegdekplaten die krimp en rek kunnen
opvangen. Ook bestaat er een vermoeden van de aanwezigheid van asbest in de funderingslaag onder het
verwijderde asfalt. Klopt dit vermoeden, dan wordt dit asbest volgens ‘asbestcondities’ afgevoerd.
Maatregelen
Hoewel het asbest onder de huidige omstandigheden
geen gevaar voor de omgeving oplevert, gaat de gemeente
Cuijk toch maatregelen treffen. Sommige locaties worden
volgens protocol afgezet met hekken met het bord ‘asbest’.
Ook heeft de gemeente per direct opdracht gegeven tot
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Nieuwsbrief Revitalisering
Update nieuwe multifunctionele accommodatie
Op woensdag 30 augustus jl. hebben vertegenwoordigers
van GGZ Oost Brabant, Fysiotherapie De Valuwe, de
Beheerstichting MFA De Valuwe en de gemeente Cuijk
een overeenkomst ondertekend over de (ver)huur van
ruimte in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie
(MFA) De Valuwe. Deze mijlpaal is een belangrijke
volgende stap op weg naar de nieuwe MFA, waarvan
de opening in het eerste kwartaal van 2018 wordt
verwacht.
Aankoop kerk
In 2015 besloot de gemeenteraad van Cuijk tot aankoop
van de H. Jozefkerk in de wijk De Valuwe, inclusief de klokkentoren en de pastorie. Belangrijkste reden hiervoor was
het plan voor de realisatie van een volwaardige wijkaccommodatie in De Valuwe. De huidige wijkaccommodatie/wijkwinkel - gevestigd in het winkelcentrum De Valuwe, vlakbij
de H. Jozefkerk - voldeed niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een wijkaccommodatie worden gesteld.
Maatschappelijke bestemming
Het bestaande kerkgebouw van de H. Jozefkerk bood echter meer ruimte dan nodig was voor alleen een nieuwe wijkaccommodatie. De gemeente Cuijk ging daarom op zoek
naar een nuttige maatschappelijke bestemming van het
overige deel van het gebouw, waarbij vooral werd gedacht
aan een bestemming in de zorgsfeer. De afspraken die nu
worden gemaakt met GGZ Oost Brabant en Fysiotherapie
De Valuwe passen binnen dit uitgangspunt.
De huidige vestiging van GGZ Oost Brabant in de wijk De
Valuwe is te vinden aan de Mgr. Zwijssenstraat (het voormalig gebouw van de Gabriëlschool in de Valuwe). In de
nieuwe vestiging in de MFA beschikt de GGZ straks over
circa 280 m2 BVO (bruto vloeroppervlak). Fysiotherapie
De Valuwe start - naast de vestiging aan de Irenestraat met een tweede vestiging in de wijk. Het BVO van de ruimte
die Fysiotherapie De Valuwe huurt bedraagt circa 64 m2.
Daarnaast maken zowel GGZ Oost Brabant als Fysiotherapie
De Valuwe gebruik van enkele algemene ruimtes.
Beheerstichting
Met deze overeenkomsten is de hele begane grondvloer van de nieuwe MFA verhuurd. Mochten zich in de
toekomst nieuwe gegadigden voor de huur van ruimte
melden, dan is er in de nieuwe MFA de mogelijkheid om
deze (zorg)partijen te huisvesten op de eerste verdieping
van het gebouw. Hiermee wordt bij de constructie van de
nieuwe MFA bouwkundig rekening gehouden.
De nieuwe wijkaccommodatie - als onderdeel van de MFA
- wordt geëxploiteerd door de speciaal hiervoor opgerichte
Beheerstichting MFA De Valuwe.
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Nieuwe bestemming
Als de voormalige kerk is omgebouwd tot MFA is een nieuwe, maatschappelijke bestemming gegeven aan dit mooie
gebouw. Het MFA wordt het nieuwe hart van De Valuwe
waarin, naast de ruimten voor Beheerstichting MFA de
Valuwe, GGZ Oost Brabant en Fysiotherapie De Valuwe,
ook onder meer een grote activiteitenzaal, een kleinere
ontmoetingszaal, een keuken, vergaderruimten, bergruimten, etcetera worden gerealiseerd. De parochie H. Jozef,
KBO, Dichterbij, SWOC en Intercultureel Centrum Safina
gaan ook van de MFA gebruik maken en de wijkmeester
en wijkagent zullen in de nieuwe MFA hun spreekuren
houden.
Werkzaamheden
De inkt van die handtekeningen is nog niet droog of
de werkzaamheden gaan al beginnen. Half september
starten de sloopwerkzaamheden in het gebouw. Begonnen wordt met het slopen en verwijderen van de plafonds.
Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Om
de kosten te drukken wordt het werk uitgevoerd door
vrijwilligers van de parochie. In dezelfde periode worden
voorbereidingen getroffen om met de omvorming naar
MFA te beginnen. Aan de achterzijde wordt een bouwplaats ingericht waar diverse voorzieningen, zoals keten
voor verblijf van uitvoerder en opzichter, materiaalopslag
en materieelstalling voor en door de aannemers, worden
aangelegd.
Oktober
In de maand oktober zal verder worden gewerkt aan het
slopen en strippen. Dit werk wordt door aannemer BCP
uitgevoerd. Als dit werk gereed is, beginnen de verbouwingswerkzaamheden. Naar verwachting kan het nieuwe
MFA in het eerste kwartaal van 2018 in gebruik worden
genomen.

Nieuwsbrief Revitalisering
Patiospeeltuin op zijn best
Deze bijzondere plek is een erfenis van de eerste
Molukse gemeenschap in Cuijk. Door de grote gezinnen die Molukkers doorgaans hadden, was er ruimte
nodig waar veilig gespeeld kon worden. Maar de tijd
verstreek en rond 1980 kwam er een renovatie. Die
bedeelde iedereen met de tuin aangrenzend aan een
stukje van dat speelveld van toen. Dit werkte niet en
het speelveld raakte in verval. Bomen groeiden tot wel
vijftien meter hoog. Er moest iets aan gedaan worden.
Janes Sabono Kelwulan Maiseka, een Molukker van de
tweede generatie die zelf als kind nog had gespeeld op het
speelveld, ging bij de omwonenden langs. Dat deed hij om
te vertellen en met foto’s te laten zien, hoe het eens was.
Met succes, want met behulp van buurtbudgetten, sponsoren en anonieme giften werd het geweldig. Eerst alle
bomen eruit, samen met een slordige vijftien kuub zand.
Geel zand er weer in, bestrating, grasmatten. Er wordt
gezwoegd en gezweet, maar wel samen! Het woord ‘socializen’ valt nogal eens bij Janes.
Janes kent Kennets Letsion en Krista Burger, kunstenaars
die veel met kinderen werken. Zij komen om samen met de
kinderen muurtekeningen te maken. Want ook de kinderen
hebben hun steentje bijgedragen om de patiospeeltuin te
maken tot wat het is. Daarom zijn hun namen ook verwerkt

in de kunst. Het bewijst hoe verschillende culturen samen
leven. Alleen al aan deze patiospeeltuin wonen mensen
van Servische, Molukse, Arubaanse, Marokkaanse, Australische, Turkse en Nederlandse komaf. Samen hebben zij
nog plannen genoeg: een lekker zwembad, haagjes zodat
de jeugd niet over het gras fietst, een speelhut, een zandbak, een appelboom, een kersenboom. Het is geweldig om
te zien hoe betrokken deze groep mensen is. Samen iets
doen voor je samenleving!
Jitske, september 2017

Buurtbudgetten: Waar gaat het ook alweer om?
Als wijkbewoners een plan hebben om hun omgeving
mooier, leuker, veiliger of schoner (kortom: leefbaarder) te
maken, en kunnen ze dit zelf (of met een beetje hulp)
realiseren, dan kan er een budget aangevraagd worden
om hun plan daadwerkelijk uit te voeren.
Wat met buurtbudgetten is gerealiseerd, draagt bij aan de
leefbaarheid van de wijk. Elk initiatief op zijn eigen manier,
maar het draagt allemaal een steentje bij. En daar gaat
het ook om bij de buurtbudgetten: Als we een prettige wijk
willen waarin het goed toeven is, dan moeten we daar als
wijkbewoners zelf voor zorgen. Sterker nog, de leefbaarheid wordt eerst en vooral door onszelf bepaald. Weet u
nog: Als ieder zijn of haar sociale kiezeltje bijdraagt,
ontstaat vanzelf een mooi grindpad.
Gemeente Cuijk en Mooiland
Zelf de handen uit de mouwen steken voor een betere leefbaarheid in je eigen wijk; daar gaat het om bij de buurtbudgetten. De gemeente en Mooiland stellen hiervoor elk jaar
financiën beschikbaar en de wijkraad beheert dat budget.
Dus daar hoef je het niet voor te laten.

Kortom
Wil je je verantwoordelijkheid nemen, wil je je aandeel leveren
in de leefbaarheid van je eigen wijk, neem dan initiatief en
dien een voorstel in. Velen gingen je al voor.
Meedoen
Op www.devaluwe.nl/buurtbudgetten staan alle spelregels.
Wil je meedoen en voldoet jouw voorstel aan de regels,
dan kun je het opgavenformulier digitaal invullen en mailen
naar buurtbudget@devaluwe.nl. Het formulier is ook af te
halen en in te leveren aan de balie van wijkwinkel De Valuwe.
Werkgroep
Voor de buurtbudgettenwerkgroep zijn we nog op zoek
naar wijkbewoners die het leuk vinden om nieuwe voorstellen te beoordelen en uit te zoeken hoe de indieners
ondersteund kunnen worden om hun voorstel tot uitvoering
te brengen.
Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je deze via
buurtbudget@devaluwe.nl stellen.
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Vastgoedregisseur
Op een mooie locatie, tussen het toekomstige
park en de Goudenrijderstede, worden zes royale
bungalows ontwikkeld. Deze woningen zijn uitermate geschikt voor medioren en senioren, omdat
wonen en slapen gelijkvloers plaatsvindt.
Bijzonder aan dit project is dat alle woningen in
samenspraak met de toekomstige bewoners worden
ontworpen. Om u op weg te helpen, heeft de architect diverse plattegronden uitgewerkt. Die zijn meer
dan in orde, maar wilt u iets anders? Dat kan! Het
doel is een woning die bij uw wensen past, zodat u
klaar bent voor de toekomst!
Gedurende het ontwikkelproces wordt u deskundig
bijgestaan door Vastgoedregisseur. Vastgoedregisseur begeleidt al diverse jaren groepen consumenten
met het laten realiseren van hun woonwensen en
zorgt ervoor dat het proces overzichtelijk verloopt,
zodat u alleen keuzes hoeft te maken die van uw
nieuwe huis uw thuis maken.

Een koopwoning is al beschikbaar vanaf € 209.000,vrij op naam.
Nieuwsgierig geworden?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met:
Gwen Gudders van Vastgoedregisseur
via 040 - 242 32 23 of info@vastgoedregisseur.nl.

Ja! We zijn weer begonnen!
Na een welverdiende vakantie
openden de deuren van basisschool de Regenboog zich weer
op maandag 28 augustus. Het
schooljaar werd gezamenlijk
geopend in de speelzaal van de
school, waar alle ouders, leer-

krachten en leerlingen elkaar
weer konden ontmoeten.
Vrolijke begroetingen, uitgeruste
gezichten en prachtige verhalen
verzamelden zich en beloofden een
prachtige start van het schooljaar.

Inmiddels zijn we een aantal weken
onderweg en merken we dat wijkbewoners en mensen van (ver) daarbuiten onze school weten te vinden.
Met trots zien we veel 4-jarigen die
bij ons hun eerste onderwijsstappen
zetten.
Daarnaast verwelkomen we ook
gedurende het schooljaar steeds
hoogbegaafde Leonardo-leerlingen.
Zij komen bijvoorbeeld vanuit Gennep, Mill, Nijmegen, Well en zelfs
vanuit Tiel dagelijks naar de Regenboog. Het bijzondere van Leonardo
maakt dat ouders die reisafstand er
graag voor over hebben.
Op de Regenboog hebben we inmiddels veel ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.
Onze school heeft daar specialisme
in opgebouwd. We verzorgen fulltime passend onderwijs voor deze
leerlingen. Niet een uurtje of middag in een aparte (plus)klas, maar
vijf dagen per week geïntegreerd,
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Obs ’t Startblok Cuijk, welbevinden als basis
Als kinderen zich niet ‘wel bevinden’ ligt er geen basis voor leren.De
kernwaarden van ‘t Startblok zijn:
Samen plezier, Talenten benutten,
Eigenaarschap en Welbevinden.
De eerste weken van het schooljaar
staat het welbevinden centraal. Investeren in groepsvorming en omgaan
met de ander uit zich in het eerste Jeelo-project ’Zorgen voor jezelf en anderen’, maar ook in alle PBS (Positive
Behavior Support)-verwachtingen.
Als we op deze manier, elk jaar opnieuw, de basis hebben gelegd en
kinderen zich veilig voelen in de groep
en op de school, dan pas nemen de
kinderen hun verantwoordelijkheid,
kunnen ze hun talenten benutten en

en veelzijdig onderwijs dat
uit bij de leerbehoeften van
ngen. En die zijn voor
afde leerlingen vaak

genboog integreren de
eerlingen ook in het
nderwijs. Om het contact
l mogelijk verschillende
bevorderen, wordt er reamengewerkt

en uit andere groepen.
we gebruik van elkaars
en tillen we het onderwijs
aten naar een hoger plan.
ooljaar gaan we daar weer
est voor doen!

ontwikkelen, en worden ze eigenaar
van hun eigen leerproces. Door middel
van allerlei verschillende werkvormen

Wie daar voor gaan zorgen? Dat
zijn wij: het enthousiaste team van
de Regenboog!
Van het veelbesproken tekort aan
mannen in het onderwijs is bij ons
geen sprake.
Ons team is in balans en telt zowel
mannelijke als vrouwelijke leerkrachten in de onder- en bovenbouw. Let maar eens op de linkerkant van de foto.
Op
www.deregenboogcuijk.nl
kunt u nog veel meer te weten
komen over onze school en wordt
meer verteld over onderwijs aan
hoogbegaafden.

en oefensituaties groeien we samen
het jaar in.

22 november Ouderavond
positief opvoeden
op ’t Startblok met Steven Pont
Op 22 november 2017 nodigen we alle ouders in Cuijk met
kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar uit op de informatieavond over positief opvoeden. We hebben voor deze
avond Steven Pont uitgenodigd.
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en schrijver van
diverse boeken. Ook verschijnt hij regelmatig op tv en recentelijk nog in de serie ‘Het geheime leven van een 4-jarige’
waarin een kijkje genomen wordt in de kleuterwereld.
Op korte termijn verschijnt er meer informatie over de
inhoud van deze avond en hoe je je hiervoor kunt opgeven.
Ben je nu al geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar
info.startblokcuijk@stichting-invitare.nl
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Herfstactiviteiten bij Wereldtuin Verdeliet
Verdeliet heeft dit najaar
weer een leuk programma. Na
een geslaagde open dag op
2 september met een bijeenkomst voor onze sponsoren en
de politiek (met een bezoek van
gedeputeerde van de provincie,
Johan van den Hout) blikken
wij nu vooruit op de herfst.
23 september
Burendag van 10.30 tot 13.30
uur. Tijdens deze activiteit van
het Oranjefonds komen buren bij
elkaar en doen samen iets goeds
met en voor de buurt.
Onze directomwonenden worden
hiervoor uitgenodigd en ontvangen een brief hierover in de bus.
We geven een rondleiding, oogsten uit de tuin en gaan samen
eten. Wij zorgen voor een lunch,
geoogst uit eigen tuin.
28 september
Medewerkers van Nutreco komen
Verdeliet in het kader van hun
Community Day voor de derde
keer meehelpen. Dit jaar bouwen
zij mee aan een buitenren voor

een klein aantal kippen. Verder
staan er allerlei tuinklussen op
het programma.
1 oktober
Van 1 tot en met 10 oktober organiseert de gemeente Cuijk
in de dorpskernen, in het teken
van duurzaamheid, verschillende
activiteiten rond de thema’s: bewegen, voedsel en energie. Verdeliet staat op 1 oktober bij de
Duurzaamheidsmarkt van 12.00
tot 17.00 uur met haar eigen infostand (opgeknapte fietskar). Het
thema is dit keer: gezondheid.

honing en kruiden te kopen. Ook
kun je bij ons terecht voor het
huren van ruimten aan de Toermalijnlaan 40 (achter het Merletcollege, Robijnlaan).
De openingstijden en alle informatie over Verdeliet staan op
onze vernieuwde site www.verdeliet.nl

2 , 3 en 4 oktober
Verdeliet organiseert, net als
andere jaren, een boeiende
praktijkles over voeding in de
tuin voor de brugklassers van het
Merletcollege.
14 oktober
Van 9.30 tot 11.00 uur wordt bij
Verdeliet de plantenruilbeurs van
Groei & Bloei gehouden.
Verder is iedereen welkom om de
tuin te bezoeken, en groenten,

Wethouder Stoffels en gedeputeerde Van den Hout planten een appelboom bij Verdeliet.
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