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Link naar onze website

Inzameling gebruikte batterijen
JANUARI 2016: DUBBELE PUNTEN
PER KILO INGEZAMELDE
BATTERIJEN!

In januari 2016 start er een nieuwe
scholenactie, en krijgen deelnemende
scholen niet 1 maar 2 Bebat-punten voor
elke kilogram gebruikte batterijen die ze
inzamelen.

BSBOGO
DE VLIER
PRESENTEERT

SFEERVOLLE
WANDELING

Met deze punten kunnen scholen sparen
voor didactisch materiaal, sportuitrusting,
uitstappen of busvervoer voor de leerlingen.
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Wil jij onze school helpen? Geef dan in
januari je gebruikte huishoudelijke
batterijen mee naar school!

30-01
2016

Bebat geeft ze een nieuw leven, en de
school krijgt extra punten - goed voor de
natuur én voor de school.

è Vraag ook maar eens aan oma of
opa, de buren of andere
familieleden of vrienden!
Misschien hebben zij ook nog
gebruikte batterijen liggen!
è Neem alles mee in een zak en
geef dat dan af op school!
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Info secundair onderwijs Type 2
Info secundair onderwijs Type BA
Info secundair onderwijs Type 3/auti
Sfeervolle avondwandeling
Begin krokusvakantie t.e.m. 14/02/2016
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Infoavond 'Hoe leer ik mijn kind omgaan met geld?'
Op deze infoavond gaan we samen op zoek naar een antwoord op onder andere volgende vragen:
Wat is 'goed' omgaan met geld? Hoe kan ik samen met mijn kind werken aan financiële vaardigheden?
Hoe ver staat mijn kind hier al in? Geef ik beter geen of wel zakgeld? Als ik er geef, hoeveel is dit dan
bij voorkeur? Kortom vragen waarover elke ouder wel eens nadenkt, maar niet altijd een antwoord op
weet…
Op deze interactieve infoavond over financiële opvoeding krijg je tips en tools om met je kinderen rond
dit thema aan de slag te gaan.
Spreker: deskundige BudgetInZicht Centraal West-Vlaanderen
Een initiatief van de Infopunten Opvoeding Roeselare i.s.m. ARhus
Wanneer: donderdag 18 februari van 19u30 tot 21u45
Waar: ARhus-café, De Munt 8, Roeselare
Toegangsprijs: gratis
Inschrijven: infopuntopvoeding@roeselare.be of via het Welzijnshuis 051 80 59 00

Coderdojo
Ben je ouder dan 6 en jonger dan 18?
Hou je van computers, games en zelf (leren) programmeren?
Dan is CoderDojo helemaal iets voor jou!
Leer alles over websites, games, apps en software en ga er onmiddellijk mee aan de slag.
CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops (doe-het-zelf lessen) voor jongens en meisjes
van 7 tot 18 jaar. Een Dojo wordt volledig door vrijwilligers voorbereid en gegeven. Mentors
begeleiden de jongeren. Ze leggen uit, doen voor, leren aan en stimuleren fantasie en creativiteit.
Ouders zijn welkom, als ze dat willen. Kinderen tot 12 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een
volwassene.
CoderDojo gaat over gratis leren programmeren door het vooral zelf te doen.
CoderDojo Kortrijk
Wanneer : 23/01/2016 - 10:00
è Meer info op www.coderdojobelgium.be
è Schrijf tijdig in, workshops zijn vlug volzet!

CoderDojo Izegem
Wanneer : 16/01/2016 - 14:00

