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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op woensdag 30 november 2011 organiseert de ouderraad van De
Nieuwe Veste een ouderavond die gaat over uw kind, de school èn
uzelf.
In de tijd dat uw kind op het voorgezet onderwijs zit gebeurt er veel;
de ontwikkeling van uw kind gaat ineens razendsnel. Als ouder baant
u zich hierin een weg.
Maar in welke situaties redt een kind zichzelf en wanneer lukt dat niet
en is de ouder echt nodig?
Wordt het loslaten of begeleiden?
‘Wie goed kijkt, ziet dat er in de opvoeding iets anders nodig is dan
loslaten: tot 12 jaar moeten we kinderen goed begeleiden- en daarna
nog veel beter!’
Uit: Puberbrein binnenstebuiten Huub Nelis & Yvonne van Sark

Voor het onderwijs is aangetoond dat leerlingen beter kunnen presteren als ouders betrokken zijn bij de school en opleiding van hun
kind. De ouderraad van De Nieuwe Veste vindt dan ook dat de school
en ouders partners zijn binnen het onderwijs: dat je van elkaar kunt
leren en elkaar nodig hebt.
De ouderavond geeft u op een leuke manier praktische informatie
(met herkenbare situaties) over hoe u als ouder betrokken kunt zijn
bij het onderwijs van uw kind.
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Ouderavond woensdag 30 november 2011
Onderwerp: Betrokken bij het onderwijs van je kind
Wat kunt u doen als ouder? Op school, thuis? Wat bereikt u ermee?
Hoe werkt het puberbrein?
Verder op het programma:
Jaarverslag, mededelingen directie en ouderraad
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Schoolzaal De Nieuwe Veste Van Heeckerenlaan 2 Coevorden
Omdat bewustwording van ouderbetrokkenheid en hoe je daar een
praktische invulling aan kunt geven meer vraagt dan één avond
organiseert De Nieuwe Veste een volgende avond op:
woensdag 25 januari 2012
Onderwerp: Communicatie tussen leerling-docent-ouder
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Schoolzaal De Nieuwe Veste Van Heeckerenlaan 2 Coevorden
Wij nodigen u van harte uit voor beide avonden. Samen maken we
de school en deze twee leuke en leerzame ouderavonden!
Graag tot ziens.
Ouderraad De Nieuwe Veste
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Sneeuwwitje en de zeven dwergen

Zoek de zevende dwerg!
Het antwoord - en nog veel meer informatie kunt u vinden op de site:

www.aanmelden2011.nl/veste
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de ouderavond op
25 januari 2012
Dit project is een samenwerking van de ouderraad van
De Nieuwe Veste en het bureau Samen-Binden
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www.denieuweveste.nl

