UITNODIGING
12e Algemene ledenvergadering
Oudervereniging BS Los Hoes, 18 oktober om 20.00 uur
Thema:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Veerkracht en zelfvertrouwen van je kind
18 oktober 2018
20.00 – 22.00 uur
Los Hoes (Bovenbouw)

Beste Ouders/Verzorgers,
Bij deze nodigen wij je uit voor de elfde Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging
Los Hoes.
Deze ledenvergadering staat in het teken van terugkijken en vooruit blikken. Zo is er aandacht
voor de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de plannen voor dit jaar, de financiën en de
samenstelling van de ouderraad.
Dit jaar wordt het thema “Veerkracht en zelfvertrouwen van je kind” verzorgd door Centrum Jeugd
en gezin. Deze bijeenkomst is geschikt voor ouders en verzorgers van kinderen van 4-12 jaar.
Ieder kind is verschillend en elke ouder doet zijn best om zijn kind op te laten groeien tot een
evenwichtig persoon. Sommige kinderen ‘lopen over van zelfvertrouwen’ en andere kinderen
‘kijken liever de kat uit de boom’. Het rustige of temparamentvolle karakter van je kind kun je niet
veranderen. Als we het hebben over veerkracht en zelfvertrouwen dan gaat dat over wat jij
belangrijk vindt met betrekking tot gevoelens en zelfvertrouwen van je kind en respect voor
anderen.
De volgende onderdelen komen aan bod: Wat heeft jouw kind nodig om goed om te kunnen gaan
met anderen? Wat heeft jouw kind nodig om goed in zijn vel te zitten? Emoties en gevoelens bij
je kind, hoe ga jij er mee om?
Tijdens deze themabijeenkomst wordt informatie gegeven. Ook kun je meepraten over allerlei
praktijkvoorbeelden en van andere ouders horen hoe zij erover denken.
We sluiten af met een hapje en drankje…
Wil je ons laten weten of je komt en met hoeveel personen door het aanmeldingsformulier in te
vullen op http://aanmelden.bs-loshoes.nl?
Met vriendelijke groeten,
Namens de Ouderraad
Onno Brouwer (voorzitter)
De Ouderraad is te bereiken via het e-mail adres: or@bs-loshoes.nl.
Meer informatie over basisschool Los Hoes en de OR is te vinden op de website van de school: www.bs-loshoes.nl

