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START INSCHRIJVINGEN VAKANTIEKAMP
ZOMERVAKANTIE
De inschrijvingen van de vakantiekampen voor de zomerperiode
starten op 6 april 2021 vanaf 9.00u. Het is een gevarieerd aanbod voor
kinderen van 3-4 jaar, 5-6 jaar, 7-8 jaar en 9-10-11 jaar.
Wees er snel bij!

Meer info en inschrijving: https://maasmechelen.kwandoo.com

BEVRAGING OUDERS - HUISWERKONDERSTEUNING
In de maand maart hebben de ouders van de lagere en de eerste graad
van de secundaire school een bevraging ontvangen in kader van
huiswerkondersteuning. Deze bevraging is opgesteld door de dienst
onderwijs en educatie samen met de Maasmechelse scholen. De
resultaten kan je hier raadplegen.
Als gemeente willen we inzetten op huiswerkondersteuning. Daarom
zullen scholen en verenigingen die met huiswerkondersteuning bezig
zijn, bij de gemeente een subsidie kunnen aanvragen. Hierover volgt
later meer informatie.

JOUW MISSIE, GEZONDERE LEERLINGEN?
De online gezonde schoolsessies op 27 april maken dit mogelijk! Je
kiest gewoon één gezondheidsthema, zet je achter je computer en je
ontvangt zo alle nuttige informatie en praktische tools om stap voor
stap te evolueren naar een samenhangend gezondheidsbeleid bij jouw
op school. Want een gezondere school draagt bij tot de gezondere
leerlingen.
Een schoolomgeving, waar iedereen beter van wordt,… klinkt dat niet
fantastisch?
Schrijf je snel in en vervul die missie!
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ONLINEHULP-APPS
Het mentaal welbevinden van onze jongeren staat onder druk.
Jongeren weten vaak niet waar naartoe voor laagdrempelige hulp. Op
de website www.onlinehulp-apps.be kan je heel wat betrouwbare apps
vinden waar je jouw leerlingen naartoe kan leiden. Via een keuzemenu
kan je de doelgroep kinderen en jongeren selecteren. Ook kan je
kiezen uit diverse thema’s.

WOOGIE BOOGIE CHALLENGE
Win met je kleuterklas € 250 aan beweegmateriaal. Hoe? Kinderspel!
Doe gewoon mee aan de Woogie Boogie Challenge. Ga twee keer per
dag samen met je kleuters te shaken, swingen, waggelen of walsen.
Trek hier een leuke foto van of maak een tof filmpje, post het met de
#woogieboogiechallenge op Facebook én deel het in de facebookgroep
Gezonde School. Meer info over de challenge en de woogie boogie
beweegtussendoortjes ontdek je op de website van Woogie Boogie. De
3 winnaars worden bekend gemaakt op 2 april.

SOMA VZW
Wij zijn tegenwoordig gehuisvest op de Pauwengraaf 122. Wist je dat
we een tweedehandswinkel hebben die iedere dinsdag, woensdag en
donderdagnamiddag open is van 13u tot 16u. We verkopen kleding en
speelgoed aan heel kleine prijsjes. Spring gerust eens binnen… Kleding
binnenbrengen bij ons kan natuurlijk ook.
Onze werking kan je zien in het filmpje.

LAAT TEKEN DE BUITENPRET NIET BEDERVERN
Bij mooi weer kriebelt het om meer tijd buiten door te brengen. Laat
teken je buitenpret niet bederven en doe daarom steeds de
tekencheck!
Teken zijn het hele jaar door aanwezig in parken, tuinen en bosrijke
gebieden, maar worden pas actief bij temperaturen boven 10°C. Dan
gaan ze op zoek naar een dier of mens, om bloed bij te zuigen. Een
tekenbeet voel je niet en is moeilijk te voorkomen.
Drie duidelijke handelingen die belangrijk zijn voor preventie:
controleren, verwijderen en symptomen opvolgen.
https://www.tekenbeten.be
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RACISTISCHE OPMERKINGEN BIJ KINDEREN
Hoe reageer je?
Ook jonge kinderen doen soms racistische uitspraken, vaak over
huidskleur. “Ook al zijn die niet kwetsend bedoeld, laat ze niet
passeren”, zeggen lerarenopleider Eva Dierickx en werkplekbegeleider
in de lerarenopleiding Joyce Loir. Hoe pak je dat aan? 5 inzichten en
tips voor kleuter- en lager onderwijs:
https://www.klasse.be/254727/reageren-op-racistische-uitsprakeninzichten-tips/

LAAT JE VACCINEREN
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie
achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te
vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of
naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat
je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om je te
laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we
stukje bij beetje weer het gewone leven kunnen oppikken.
https://www.maasmechelen.be/laatjevaccineren
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