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GRATIS INFOBIJEENKOMST
HELPEN BIJ HUISWERK? TIPS VOOR OUDERS.
Huiswerkmomenten zorgen in vele gezinnen voor conflicten.
Kleine conflicten die dan uitmonden in een eeuwige strijd tussen
ouders en kind waardoor het huiswerkmoment nog vermoeiender
wordt.
Via de lezing, gegeven door Rita Ciarlo, krijg je als ouder enkele tools in
handen om met deze huiswerkmomenten om te gaan. Waar volg je op
en waar laat je los?
Doelgroep: ouder van kinderen in de lagere school en de eerste graad
van het secundair onderwijs.
Datum: 6 september en/of maandag 13 september 2021
Uur: 20.00u.-21.30u.
Locatie: bibliotheek Maasmechelen, Deken Bernardstraat 5, 3630
Maasmechelen
Inschrijven via kwandoo

GRATIS WORKSHOP ‘LEZEN BELEVEN’
Dienst onderwijs en educatie organiseert een gratis workshop rond
interactief voorlezen. Tijdens deze interactieve workshop zal je vooral
tips en tricks meekrijgen om verhalen tijdens het voorlezen tot de
verbeelding van het kind te laten spreken. De workshop wordt gegeven
door de leesbeesten https://www.deleesbeesten.be
Doelgroep: (kleuter)leerkrachten, begeleiders kinderopvang,
onthaalouders, vrijwilligers en andere begeleiders
Datum: 27 september 2021
Uur: 19.00u.- 21.30u.
Locatie: bibliotheek Maasmechelen, Deken Bernardstraat 5, 3630
Maasmechelen
Inschrijven voor 22 september via link.
Opgelet! Plaatsen zijn beperkt!
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10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID
Tussen 1 en 10 oktober focussen we ons op goed in je vel zitten en
psychische kwetsbaarheid beter bespreekbaar maken. Ook op school
kan je hierrond acties opzetten, bv. met een 'bankenactie'. Inspiratie
nodig? Kijk dan in de inspiratiegids.

DE BIBLIOTHEEK ZET IN OP TAAL EN LEESPLEZIER
‘LEESCULTUUR’, het project rond leesplezier en kennismaken met de
bib, komt dit schooljaar in het voor jullie gekende format, en tegelijk
een tikkeltje anders. Met een herneming van het aanbod voor het
eerste, vierde en zesde leerjaar. En met fonkelnieuwe activiteiten voor
het derde en vijfde leerjaar.
Hou de mailbox van jouw school in de gaten voor 'ABC ZIT OOK IN BIB',
'HELDEN & SCHURKEN', 'BEESTENBOEL', 'POËZIE AVONTUUR' en 'OP
REIS IN DE BIB'.
Meer info? carmen.kessen@maasmechelen.be

CULTUURCENTRUM START INSCHRIJVINGEN
Eindelijk is het zover! Op do 2 september start in het cultuurcentrum
de ticketverkoop voor de schoolvoorstellingen. Vanaf 12.15 uur kun je
via www.ccmmscholen.be inschrijven voor theater, dans, circus en
film. Indien je nog geen account hebt aangemaakt, doe je dat best
even vooraf. Het CC-team kijkt er naar uit om je binnenkort opnieuw
te begroeten!

NIEUWE UITPASPATNERS
UITPAS Maasland mocht weer heel wat nieuwe partners verwelkomen
de laatste maanden.
Sportverenigingen
* HC Maasmechelen '65
* BC Maasmechelen
* Hockeyclub Maasmechelen
* Apekooi Maasmechelen
* Patro Eisden, Boorsem Sport, Eendracht Mechelen aan de Maas,
Ümitspor, Lindeboys Leut
Jeugdverenigingen
* Chiro Grömme
* Chiro Proosterbos
* Ouderraad Opgrimbie
Met je UiTPAS spaar je punten die je weer kan omruilen voor leuke
kortingen/voordelen. Daarbovenop krijgen leden met een kansenpas
80% korting op hun lidgeld/deelnameprijs.
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WIJK-WERKEN
Als scholengroep kan je gebruik maken van wijk-werken om iemand
die ingeschreven is als werkzoekende bij de VDAB of
leefloongerechtigde is, in te zetten voor éénvoudige taken zoals bv.
hulp, ondersteuning of uitvoeren van ochtend-, middag- of
avondtoezicht of van busbegeleiding, het uitvoeren van kleine
herstellingen die met kinderactiviteiten te maken hebben, logistieke
ondersteuning bij evenementen, begeleiding aan de schoolpoort,
poetsen van de lokalen ...
Kortom kleine, meer tijdelijke opdrachten waarvoor moeilijk iemand
contractueel kan worden aangeworven. De lijst van toegelaten
activiteiten per gemeente kan je raadplegen via de website van de
VDAB.
Meer info over het systeem van wijk-werken? Via de website of
contacteer een wijk-werkbemiddelaar:
* Sandra Heymans (sandra.heymans@vdab.be, 089 36 54 41 )
* Sonja Grondelaers (sonja.grondelaers@vdab.be, 089/36 54 41 )
* Ivo Brebels (ivo.brebels@vdab.be, 089 36 54 42 )
* Irina Gordeyeva (irina.gordeyeva@wijkwerkenmaasland.be, 089 36
54 40 )
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