
Er verandert er een hoop als je naar
de middelbare school gaat. De Grote
Sprong geeft moed de oversteek
naar de brugklas te wagen"

Week 19. 10 - 14 Mei week 20. 17 - 21 mei week 21. 24 - 28 mei

week 22. 31 Mei - 4 juni week 23. 7 - 11 juni week 24. 14 - 18 juni

week 25. 21 - 25 juni week 26. 28 juni - 2 juli
"De online wereld van onze zoon leren

begrijpen: handig bij de gesprekken
met hem over zijn mediagebruik " 

- Ronald (Enschede)

Opvoeden en multimedia  0-
6 jaar
Kinderen in coronatijd

"Check de agenda voor meer info
over multimediagebruik kinderen in
coronatijd!"

Lees meer!

Opvoeden en multimedia 6-
12 jaar

Lees meer! Lees meer!

"Wat kun jij als ouder doen in de
opvoeding van je digitale kind? Deze
en andere vragen worden tijdens de
bijeenkomst beantwoord"

Theatervoorstelling
Opvoeden is topsport

Een inspirerende voorstelling over
de rollen die je als ouder speelt in de
opvoeding: scheidsrechter, coach en
supporter. Welke tactieken heb je als
ouder?

Van basisschool naar
brugklas

"Acteurs spelen herkenbare situaties
waarin het gebruik van sociale media
& internet centraal staat."

Lees meer!

Praten met je kind over
relaties en seksualiteit

"In het webinar leer je onder andere
over hoe je je kind weerbaar helpt
worden?"

Lees meer! Lees meer!

Opvoeden en multimedia 
Veerkracht en zelfvertrouwen 

Opvoeden en mediagebruik
tieners

"Praten over drank en drugs. Onder
Invloed speelt herkenbare scènes
aan de keukentafel na"

"De mogelijkheden om internet te
bezoeken zijn enorm. Hoe begeleid
jij je kind goed?"

Lees meer! Lees meer!

"De theatervoorstelling was hilarisch en
zo herkenbaar. Op een leuke manier

veel wijzer geworden!"
- Vivian (Bentelo)

actuele aanbod webinars 4-12 jaar 

TIP!

Theatervoorstelling
Mindful media TIP!

Theatervoorstelling 
De Grote SprongTIP!

Theatervoorstelling 
Onder invloed

TIP!

https://www.loes.nl/agenda/
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/13484-2021-05-19.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/13469-2021-05-26.html
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/?page=3/
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/13487-2021-06-10.html
https://www.loes.nl/agenda/
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/?page=4
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/13498-2021-06-29.html

