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UITNODIGING (ZORG)STRATEGISCHE TOEKOMSTVISIE
HSA
Graag nodigen we jouw uit om samen met ons op 29 april van 9u tot
12u te komen meedenken over de jeugd- en gezinshulp in de regio
Maasmechelen.
Hier vind je de brief en een uitnodiging met wat meer informatie.
Om in te schrijven kan je deze link gebruiken:
https://forms.gle/b1km2J25UwqqyoVq5
Voor vragen kan u contact opnemen met Tom Beenaerts 0477031881
of tom.beenaerts@vzwhsa.be

INSCHRIJVEN VAN KLEUTERS, KINDEREN EN JONGEREN
IN HET KLEUTER-, LAGER-, BASIS- EN SECUNDAIR
ONDERWIJS IN MAASMECHELEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2022-2023.
Voor alle kinderen en jongeren.
Vanaf maandag, 19 april 2022 – de eerste schooldag na de
paasvakantie – kunnen kleuters (ook de kleuters geboren in 2020),
kinderen en jongeren zich inschrijven in een kleuter-, een lagere-, een
basis- of een secundaire school in Maasmechelen.
>>Meer info<<

NIEUWSBRIEF HUIS VAN HET KIND MAASMECHELEN
Deze nieuwsbrief heeft tot doel professionelen en ouders te
informeren over het aanbod in Maasmechelen. Indien jullie willen
opgenomen worden in het mailbestand Huis van het Kind, gelieve via
de website deze aanvraag te doen.
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THEATER DE SPIEGEL
ImpulZ (1 tot 4 jaar)
ZO 24 APR 2022 – 11U & 15U – CC Maasmechelen
In ImpulZ zijn het de allerkleinsten die aan de knoppen zitten en
bepalen wat er gebeurt. Wie geeft het startsignaal, wie reageert er op
wat of op wie? ImpulZ is puur interactief doe-plezier voor kleuters en
peuters in een creatie waarin alles kan en niets moet. Een unieke
ervaring in het hier en nu, want het zal nooit meer helemaal hetzelfde
zijn. 8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: - 12

GRATIS VORMING ROND MENTAAL WELBEVINDEN
Het mentaal welbevinden van lln staat hoog op de agenda. Kinderen en
jongeren die zich goed in hun vel voelen, zijn meer betrokken bij hun
school. Ze hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Dit heeft
dan weer een positief effect op de sociale relaties & de schoolse
prestaties van de lln. Op vroege leeftijd inzetten op mentaal
welbevinden kan psychische problemen op latere leeftijd mee helpen
voorkomen.
GRATIS vormingenreeks:
https://www.logolimburg.be/content/vorming-voor-onderwijs-rondmentaal-welbevinden-van-de-leerlingen

UITPAS MAASLAND VERWELKOMT EERSTE
DANSSCHOOL
Nadat we al tal van jeugd- en sportverenigingen mochten
verwelkomen in UiTPAS Maasland, mogen we met trots de eerste
dansschool verwelkomen als UiTPAS-partner. Brand new style, gelegen
op de joseph smeetslaan zal vanaf april de mogelijkheid geven om
punten te sparen met de UiTPAS. UiTPAS-houders met een
kansentarief krijgen 80% korting op het inschrijvingsgeld. Hiermee wil
Brand new style zich engageren om danslessen voor iedereen mogelijk
te maken!

HILAL- KINDER EN- JEUGDWERKING
Hilal - kinder en jeugdwerking biedt een taalstimulerend aanbod aan
voor kinderen. Elke zondag staan ze in voor een toffe activiteit waarin
taal centraal staat. Sinds april 2022 mag Hilal zich UiTPAS-partner
noemen in regio Maasland. Deelnemers kunnen elke activiteit een
puntje sparen aan de zuil en krijgen (indien ze een UiTPAS met
kansentarief hebben) een korting op het inschrijvingsgeld.
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KAAP VAN 6000 PASHOUDERS OVERSCHREDEN
UiTPAS Maasland telt sinds maart 2022, 6000 pashouders!
6000 pashouders die genieten van alle voordelen die UiTPAS Maasland
te bieden heeft. Door UITPAS Maasland is het vrijetijds aanbod voor
heel wat kwetsbare gezinnen een stuk toegankelijker geworden. Door
de instap van tal van UiTPAS-partners de voorbije maanden kunnen ze
deelnemen aan hun favoriete sport, culturele activiteit, jeugdbeweging
aan kortingstarief in Maasmechelen, Lanaken en Dilsen-Stokkem. Bij al
deze UiTPAS-partners worden er ook punten gespaard.

INFORMATIE VOOR DE BURGER: WAT KAN IK DOEN?
Op de website www.info-ukraine.be werd een nieuwe pagina
toegevoegd. Op deze pagina kan de burger terecht voor meer
informatie over de huidige situatie, wat hij/zij kan doen en welke
overheden de situatie nauwlettend opvolgen.
>>Bekijk deze pagina<<

KIND EN TAAL START MET GEZINSCOACHING EN
TAALLABO, S
Wij kind en taal willen helpen bij de ontwikkeling van het kind, maar
ook bij de ontwikkeling van de ouder.
Ons project bestaat uit 2 delen.
Samen met een gezinscoach, gaat er gekeken worden naar enerzijds
wat de ouder nog wil bereiken in het leven, wat voor dromen er zijn,
wensen, verwachtingen en anderzijds waar de gezinscoach het kind
nog in kan helpen op vlak van taal, motoriek en/of het psycho- sociale
en dit dan tijdens het taallabo op woensdagnamiddag.
Het project is geheel gratis.
Voor meer informatie raadpleeg Stephanie Geraerts
stephanie.geraerts@kindentaal.be

DE PET OP TEGEN KANKER
Met gratis educatieve pakketten helpt de campagne De Pet op tegen
Kanker leerkrachten om kanker bespreekbaar te maken in de
kleuterklas en lagere school. Download het materiaal of vraag gratis de
gedrukte verhalen aan.
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WIJ ZIJN ZONNESLIM!
Op school wordt er tijdens de pauzes, op uitstap veel tijd buiten en dus
in de zon doorgebracht. Het is dus de plek om iedereen zonneslim te
maken!En dat kan met de vernieuwde ZonneSlimme Scholen
campagne. Met de leuke educatieve fiches en communicatiematerialen
leer je veilig in de zon te spelen. Er is zelfs een volledige doekoffer om
mee aan de slag te gaan. Schrijf daarom jouw school zeker in, en laat
aan iedereen zien dat jullie Zonneslim zijn.

VORMING MENTAAL WELBEVINDEN ONDERWIJS
Logo Limburg en Zorggroep Zin slaan de handen in elkaar en nodigen
leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers,… uit voor een
GRATIS vormingsreeks rond mentaal welbevinden.
 Webinar Kinderen die opgroeien in psychisch kwetsbare
gezinnen (lager en secundair onderwijs)
 Het gat in de haag - Online vorming inclusief educatief
materiaal
 Geluk in de klas (Vlaams Instituut Gezond Leven) –
parallelsessie voor lager en secundair onderwijs
Inschrijven voor één of meerdere sessies uit de vormingsreeks kan
hier.
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