
 
 
 

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 

 

UITNODIGING  
 

15e Algemene ledenvergadering  
Oudervereniging BS Los Hoes, 27 oktober om 20.00 

 
Thema:  Gameverslaving  
Wanneer:   Woensdag 27 oktober 2021 
Hoe laat:  20.00 – 22.00 uur 
Waar:   Los Hoes (Bovenbouw) 

 

Beste Ouders/Verzorgers, 
 
Bij deze nodigen wij je uit voor de vijftiende Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging 
Los Hoes.  
 
Deze ledenvergadering staat in het teken van terugkijken en vooruitblikken. Zo is er aandacht 
voor de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de plannen voor dit jaar, de financiën en de 
samenstelling van de ouderraad. Ook zal de MR zich deze avond voorstellen en zullen zij kort 
toelichten wat ze doen binnen school. 
 
Dit jaar wordt het thema “gamegedrag/ gameverslaving” verzorgd door Tactus verslavingszorg. 
Deze bijeenkomst is geschikt voor ouders en verzorgers met kinderen in de leeftijd van 8 -12 jaar. 
 
Gamen is een van de meest populaire bezigheden onder kinderen en jongeren. Het is vermaak 
en ontspanning. In de virtuele wereld kun je elkaar opzoeken en online vrienden maken. Dit 
kunnen vrienden zijn van over de hele wereld en contacten zijn dan ook makkelijk gemaakt. Maar 
wanneer is gamen nog gezond vermaak en niet iets wat je uit de werkelijke wereld trekt? En hoe 
wil je je kinderen opvoeden in het gebruik van virtuele games? Op deze leeftijd is er vaak nog niet 
direct sprake van verslaving, maar nu wordt wel de basis gelegd voor hun gamegedrag op latere 
leeftijd. Het is goed om hier als ouders bewust van te zijn en je kind nu al te leren om hier op een 
verstandige manier mee om te gaan. Als ze ouder zijn, kun je ze vaak veel moeilijker nog 
bijsturen.  
 
Tijdens deze themabijeenkomst krijg je informatie en wordt er gelegenheid gegeven om mee te 
praten over allerlei praktijkvoorbeelden. De meeste ouders vinden het fijn om van andere ouders 
te horen hoe zij erover denken en hoe zij handelen. Van elkaar en met elkaar kun je weer leren, 
want opvoeden doen we immers samen.  
 
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://alv.bs-loshoes.nl of door een mail te sturen naar or@bs-loshoes.nl ? 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Ouderraad 
Onno Brouwer (voorzitter) 
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