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In deze nieuwsbrief: 

 
• Jeelo voor ouders 
• Jeelo en team 
• Afsluiting 3e project 
• 4e project 

• Deskundigheid ouders 
• Volgend project 

 
 

 

  

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u onze 1ste Jeelo 
nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrieven 
willen we u informeren over ons  
Jeelo onderwijs. Eens in de zoveel tijd zult u 
informatie ontvangen over de Jeelo-
ontwikkelingen op de Mortel. 
 
Team de Mortel 

 
Jeelo voor ouders 

U kunt meer vinden over Jeelo via  
onderstaande link: 
http://www.jeelo.nl/voor-ouders/  
 
 

Jeelo en team 
Maandag 13 maart gaat de expertgroep Jeelo 
een kijkje nemen bij de Kleine Akkers. Zij 
werken al vele jaren met Jeelo en wellicht 
kunnen we hier nog leuke ideeën en tips 
krijgen. 
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Kindcentrum de Mortel  

Perweide 5   
5071 AC Udenhout  

013-5112085  

info.mortel@tangent.nl 

 

Afsluiting 3e project 
‘zorgen voor jezelf en 
anderen’ 
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je 
dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je 
vel zit en blij bent met jezelf? En hoe zorg je 
dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de 
groep?  
Het doel van het project is dat kinderen leren 
over hun lichamelijk, psychische en sociale 
gezondheid. Ze leren ook dat je er wat aan 
moet doen als je je niet goed voelt: niet in een 
hoekje blijven zitten, maar in actie komen.  
Unit 3 t/m 8 zijn hiermee aan de slag gegaan. 
Als afsluiting van het thema hebben we een 
sponsorloop georganiseerd. Hiermee hebben 
we €4775,50. Dit geld wordt geïnvesteerd in 
het schoolplein. 
 

4e project: 

Veilig helpen 
In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of 

grotere ongelukken. Hoe kun je jezelf en 

anderen dan veilig helpen? Leerlingen oefenen 

EHBO-vaardigheden in spelvorm. Ze raken zo 

vertrouwd met ongevalssituaties. Door die 

ervaring en kennis worden ze zekerder en zijn 

ze in staat om kalm te blijven en hulp te halen 

in echte situaties. 

Doel van dit project is niet om medisch 
hulpverlener te worden, maar om te ervaren 
dat je bij een ongeluk iets voor een ander kunt 
betekenen door gericht hulp te halen. Dat kan 
alleen als je kalm blijft en duidelijk vertelt wat 
er aan de hand is. 
 

Maandag 13 maart krijgen we een gastles van 
onze twee wijkagenten en een 
brandweervrouw. Zij vertellen wat ze zoal 
tegenkomen tijdens hun werk, hoe ze mensen 
veilig weer op weg helpen en beantwoorden 
onze vragen. 
 
 

Deskundigheid ouders 
Als ouder kun je een bijdrage leveren als 
maatschappelijke organisatie. Je kunt immers 
door je beroep of ervaring deskundig zijn op 
een onderdeel van een project. Je werkt 
bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid, 
dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel, 
industrie, kunst, landbouw, economische sector 
of bij de overheid. Of je hebt een hobby. Het 
komt allemaal aan orde in de projecten. 
Inhoudelijke bijdragen van ouders zijn daarom 
zeer welkom. Laat het team van de school 
weten waarin je deskundig bent. 
 

Volgend project 
‘omgaan met geld’ 
(3 april t/m 1 juni) 
Wat leerlingen in de klas leren, willen we 
verbinden met de praktijk van het dagelijks 
leven en de werkelijkheid. Kunt u iets 
betekenen tijdens het nieuwe project? Of kent 
u iemand anders? Laat ons weten waar u 
deskundig in bent! Geef dit door aan de 
leerkracht van uw kind. 
U kunt denken aan bijv.: 
- Een gastles op school over uw werk 
- Een workshop aan leerlingen 
- Een bezoek aan uw organisatie door 
leerlingen 
 
Lees ook de bijlage: ‘veilig helpen’. Dit 
brengt u wellicht op ideeën.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


