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Link naar onze website

Herfst….

Hartelijk dank!

De herfst is in het land … het wordt kouder
en donkerder.
Het is nodig om aangepaste kledij aan te
doen voor school: jas aan en aangepaste
schoenen (geen sandalen).
Door het dragen van een fluohesje ben je
ook zichtbaarder in het verkeer en ben je
veiliger onderweg!
Nicolas Vermeulen organiseerde met enkele
vrienden een Ricard-beurs via de Belgische
Vereniging Ricard Lovers Belgium in Menen. De
beurs lokte meer dan 1000 bezoekers, een groot
succes! De Ricard-vrienden konden zo 2950 euro
schenken aan onze school.
Dank u wel! Met deze centjes kunnen wij nieuwe
computers aankopen!

Dag van de jeugdbeweging

Pannenkoekenverkoop

Op vrijdag 20 oktober 2017 is het de ‘dag
van de jeugdbeweging’. Als jij lid bent
van een jeugdbeweging (Chiro, KSA, KLJ,
Scouts, …), kom dan zeker in je uniform
naar school!

Onze busbegeleid(st)ers organiseerden vorige
maand een tweede pannenkoekenverkoop die 950
euro opbracht.
Met deze centjes kunnen we ook verder investeren
in middelen die onze leerlingen ten goede
komen…
Een dikke DANK JE WEL aan al onze
busbegeleid(st)ers!!!

Kalender
12/10
16/10
16/10
17/10
17/10
23/10
24/10
24/10
30/10

donderdag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
maandag
dinsdag
dinsdag
maandag

R3+R4+R5+R6
U-klassen
kleuterklassen
R1+R2+U2+U3
R7+SR
U1+U2+U3+U4+R5
R8
R1+R2

Uitstap naar de boomgaard
Oudercontact
Ouderavond vanaf 16u.
toneel ’t Is altijd wat in mijn habitat’
Uitstap naar het Gaverbos
Uitstap naar de Palingbeek
Stadswandeling Gent+Kina
Bezoek aan de Palingbeek
Start herfstvakantie t.e.m. 05/11/2017
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Opvoedingsondersteuning
Webinars
In najaar 2017 organiseren Gezinsbond en VCOK samen twee webinars rond opvoeden. Iedereen kan
deze gratis online lezingen volgen.
•
•
•

Webinar? Een live online lezing: je hoort en ziet de spreker en kan vragen stellen via de chat
Voor wie? Voor alle geïnteresseerden
Hoe? Vanuit je luie zetel via internet op je eigen pc, laptop of tablet

23/10/2017, 20 uur: Marleen Jans – Tieners binnenstebuiten
- voor ouders van tieners èn voor tieners zelf
- voor alle geïnteresseerden
Tieners, wat lijken ze uiterlijk al zo volwassen. Ze kunnen zo verrassend wijs uit de hoek komen. Hoe
verklaar je dan op andere momenten hun wisselende stemmingen en ogenschijnlijk onlogisch gedrag?
Gezinstherapeute Marleen Jans vertelt over de gevolgen van de ontwikkelingen in het tienerbrein op
het gedrag van jongeren. Hoe kan je positief met elkaar communiceren?
Een webinar met voorbeelden en praktische tips voor ouders én voor de tieners zelf.
Door Marleen Jans, jeugd- en gezinstherapeut bij Ankerpunt.
30/10/2017, 20 uur: An Coetsiers – Gezin in evenwicht
- voor ouders van jonge kinderen (0-3 jaar)
- voor alle geïnteresseerden
In evenwicht zijn met jezelf, je werk en je gezin: een hele uitdaging voor jonge ouders van vandaag.
'Te druk', 'te veel', 'te weinig'... Klinkt het bekend?
Als jonge ouder moet je op zoek naar een nieuw evenwicht in je leven. Zijn de zaken waar je tijd aan
geeft ook die waar je prioriteit aan wil geven? Gedragstherapeute An Coetsiers laat je nadenken over
je eigen waarden en doelen. Bereik jij ze genoeg? Welke belemmerende gedachten en gevoelens
kun je ervaren en hoe ga je hiermee om? Je wordt uitgedaagd om met hele kleine ingrepen je eigen
leven meer in balans te brengen.
Door An Coetsiers, kinderpsycholoog en gedragstherapeut
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De technische kant
•

•
•
•

Een webinar is een online 'lezing'. Het woord is een samenstelling van 'web' en 'seminar'. Bij
een webinar geven onze sprekers op een bepaald tijdstip een uiteenzetting voor een webcam.
Jij kan die uitzending gratis van thuis uit volgen. Je hebt enkel een
computer/tablet/smartphone en internetverbinding nodig.
Je ziet en hoort de spreker en een PowerPointpresentatie. Je kan ook vragen stellen via de
chat of je stem uitbrengen bij polls.
Deelnemen kan anoniem: andere deelnemers kunnen jou niet zien of horen en je kiest zelf een
gebruikersnaam.
Je volgt het webinar 'live', dus op het moment dat de spreker zijn presentatie geeft. Het webinar
nadien online bekijken is niet mogelijk.

Een overzicht van de meest gestelde vragen rond de technische kant van webinars vind je hier:
https://www.gezinsbond.be/Opvoeding/Paginas/webinar.aspx -> daarna kan je doorklikken naar
volgende link:
> Webinars 2017_ FAQ technische problemen.pdf
Een handleiding van de registratieprocedure kan je hier downloaden:
> Webinars 2017_Handleiding voor deelnemers.pdf
Inschrijven
Schrijf je in via https://www.gezinsbond.be/Opvoeding/Paginas/webinar.aspx. Kort voor
het webinar ontvang je dan nog een mailtje met de vraag om je definitief te registreren.

