Uitnodiging infoavond
voor ouders van kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar
Donderdag 25 april 2019

Help, mijn kind leeft online
Door Stefaan Lammertijn

Ouders als opvoeder hebben een moeilijke taak. Deze taak wordt met de
steeds sneller veranderende wereld moeilijker en complexer.
Heel veel ouders hebben angst voor het onbekende. En … onbekend maakt
onbemind. Wat is de dag van vandaag het sociale media landschap? Want
… het verandert constant en we kennen het amper.
Deskundige Stefaan Lammertijn komt spreken over het actuele sociale
media landschap. En over wat onze kinderen uitsteken in deze voor onze
(on)bekende wereld. We hebben allemaal schrik voor de valkuilen, maar er
zijn ook kansen. Stefaan geeft ons als deskundige graag bruikbare tips mee,
om mediawijs door het leven te gaan. Als vader van twee tieners, kent hij er
best wat van!

Wanneer? Donderdag 25 april
Hoe laat?

Om 19.30 uur

Waar?

Gemeenschapscentrum De Bijenkorf, Sportstraat 4, Assenede

Inschrijven? joke.devos@assenede.be, ten laatste op dinsdag 23 april.

Verantwoordelijke uitgever: Ph. De Coninck, Dorp 69-71, 9968 Bassevelde

Deze infoavond kadert in het project EIGEN-WIJS, een werkgroep rond
jaarlijkse preventielessen in derde graag van de lagere scholen van
Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo, in samenwerking met
Drugpunt Assenede – Evergem.
-

Het vijfde leerjaar bespreekt gamen en schermtijd met het pakket
‘Vlucht naar Avatar’.
Het zesde leerjaar focust op alcohol met het pakket ‘Lol zonder
alcohol’.

Indien je niet naar deze infoavond kan komen of je hebt vragen over gamen
of andere genotsmiddelen zoals alcohol of drugs, contacteer dan DRUGPUNT
Assenede-Evergem.
Na een telefoon of mail wordt snel een afspraak gemaakt.
Gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk.
Drugpunt Assenede – Evergem

0491 39 58 76
Assenede-evergem@drugpunt.be
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