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VAKANTIEKAMPEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie organiseert de dienst onderwijs en educatie
i.s.m. MilaKampen en Koning Kevin heel leuke vakantiekampen.
Meer informatie en inschrijving via
https://maasmechelen.kwandoo.com (vanaf 9mei’22)
Datums
-

11/07 – 15/07 – Spektakelkamp – Milakampen
22/08 – 26/08 – Smospotten – Koning Kevin

GEZOCHT LEERKRACHTEN ZOMERSCHOOL
Heb je een voor kinderen en bezit je een pedagogisch diploma?
Voor onze zomerschool van 8 t/m 22 augustus zoeken we
gemotiveerde leerkrachten om onze zomerschool vorm te geven.
Je ontvangt hier een vergoeding voor.
Meer informatie kan je terugvinden in de flyer.

4-HOOG
AKKE AKKE TUUT (3+)
ZO 29 MEI 2022 – 15U – CC Maasmechelen
Zo’n 30 jaar geleden ontstond het splinternieuwe cabaretduo Kommil
Foo. Akke Akke Tuut was één van hun eerste succesvolle
voorstellingen. Hoog tijd voor een frisse nieuwe versie van deze
kindertheaterklassieker. Akke Akke Tuut is tijdloos onweerstaanbaar
muzikaal cabaret voor kleuters van alle leeftijden!
8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: - 12 (tickets)
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TAALHULPEN GEZOCHT
Taalhulpen zijn vrijwillige tolken die assisteren bij de communicatie
met anderstaligen.
Beheers jij naast het NL een van de volgende talen: Arabisch/Berbers,
Turks, Farsi/Perzisch, Pools, Bulgaars, Oekraïens, Italiaans, Grieks,
Frans of andere talen?
Heb je interesse om de training voor taalhulpen te volgen of ken je
iemand en wens je meer informatie hierover? Op 10/05/22 vindt er
een digitale infosessie plaats over dit project.
Inschrijven voor de infosessie kan t.e.m. 3 mei 2022 via
diversiteit@maasmechelen.be of 089 48 28 00

GENERATIE ROOKVRIJ
Maasmechelen wil van rookvrij de norm maken, door kinderen zo
weinig mogelijk in contact te laten komen met tabaksproducten door
niet te roken in het zicht of bijzijn van kinderen. Zien roken, wekt de
indruk dat dit "normaal" is. Kinderen kopieren gedrag: zien roken, doet
roken.
Ihkv ons gezondheisdbeleid willen we stapsgewijs verschillende
plekken waar veel kinderen komen rookvrij maken. De basisscholen
zijn de volgende locatie op dit lijstje. Wil uw school haar
schoolomgeving ook rookvrij maken? Contacteer ons via
diversiteit@maasmechelen.be

VORMING MENTAAL WELBEVINDEN ONDERWIJS
GRATIS online vormingsreeks
Logo Limburg en Zorggroep Zin slaan de handen in elkaar en nodigen
leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers,… van het
gewoon en buitengewoon onderwijs uit voor een GRATIS
vormingsreeks rond mentaal welbevinden.
Het gat in de haag - Online vorming inclusief educatief materiaal:
sociale vaardigheden in de kleuterklas (De Sleutel) (kleuteronderwijs)
Geluk in de klas (Vlaams Instituut Gezond Leven) – parallelsessie voor
lager en secundair onderwijs
Inschrijven voor één of beide sessies uit de vormingsreeks kan HIER.
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