Uitnodiging voor het oudercafé Thema ‘Hoe praat ik met mijn kind over pesten
en sociale media?’
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Pesten. Het zal jouw kind maar overkomen. Veel ouders worstelen met pestgedrag.
Uit onderzoek blijkt dat pesten op school vaak voorkomt. In 2016 gaf 1 op de 9 leerlingen
van het voortgezet onderwijs aan gepest te zijn. Hoe ga jij in gesprek met jouw
puberende zoon of dochter over dit gevoelige thema? Hoe krijg je meer inzicht in de
enorme impact van digitaal pesten? Onze school biedt in samenwerking met Theatergroep
PlayBack de voorstelling Like Me aan. Een informatieve ouderavond gericht op
communicatie tussen ouders en hun pubers.
Over PlayBack
Het professionele acteursteam van PlayBack houdt
ouders op een treffende en luchtige wijze een spiegel
voor aan de hand van herkenbare scènes aan de
keukentafel tussen ouders en hun puberende zoon of
dochter. Onder leiding van een ervaren gespreksleider
met kennis over dit thema en acteurs die de hele avond
in hun rol blijven als de puber van nu, toetsen we
verschillende opvoedstijlen en keuzes en kijken we hoe
ons gedrag het gedrag van een koppige puber
beïnvloedt.
Hierbij nodigen we je van harte uit om het oudercafé Like Me bij te wonen. Deze vindt
plaats op dinsdag 14 maart 2017 en duurt van 19:30 tot 22:00 uur op het
christelijk lyceum Zandvliet. Er zijn geen kosten aan verbonden. Na de voorstelling is er
gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Meld je nu aan via deze link : AANMELDEN OUDERCAFE : "LIKE ME"
of mail naar: ouderraad@chrlyceumzandvliet.nl
Kijk voor meer informatie op http://chrlyceumzandvliet.nl/ en www.tgplayback.nl/likeme.
Graag tot 14 maart!
Met vriendelijke groet,
G.A. den Heijer,rector christelijk lyceum Zandvliet en R. Overmeire, voorzitter ouderraad
P.S. Bekijk ook eens het filmpje over de ouderavonden van PlayBack op
https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk

