plezier
op school
Uw kind naar de brugklas…
Leuk? Spannend!

Informatie voor Ouders

EEN TRAINING VOOR
AANSTAANDE BRUGKLASSERS
OVER HET OMGAAN MET
ANDEREN

Voelt uw kind zich onzeker of durft het
geen nee te zeggen? Heeft uw zoon of
dochter moeite met vrienden maken en
houden? Wordt uw kind gepest of staat
het vaak alleen? Pest uw kind soms
andere kinderen of heeft het ruzie met
andere kinderen, terwijl hij of zij dat
eigenlijk niet wil? Dan is het extra
spannend dat uw kind straks naar de
brugklas gaat.
Uw zoon of dochter heeft een folder
over de training ‘Plezier op School’
meegekregen. Daarin vindt u allerhande
informatie: voor wie de training bedoeld
is, wat de deelnemers in de training
leren en praktische informatie over
deelname.

De ouders

Ook voor u als ouder is het spannend
als uw kind naar het voortgezet
onderwijs gaat. Het allerliefste zou u er
voor willen zorgen dat uw zoon of
dochter niet opnieuw met de boven
staande problemen wordt
geconfronteerd. De kinderen die
deelnemen aan ‘Plezier op School’
oefenen met elkaar hoe zij met meer
vertrouwen met anderen om kunnen
gaan. Dat gaat niet vanzelf en u kunt
uw kind daarbij ondersteunen.
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Tijdens de ouderbijeenkomst krijgt u
meer informatie over de training.
Wij geven u handvatten waarmee u
uw zoon of dochter kunt helpen zoveel
mogelijk profijt van de training te hebben.

Waar en wanneer is
de ouderavond?

In principe staat de ouderavond
gepland twee weken vóór het begin
van de zomervakantie. Tijdens het
kennismakingsgesprek informeren wij
u waar en wanneer de ouderavond
plaatsvindt.

Informatie en aanmelden

U of de leerkracht van school kunnen
uw zoon of dochter aanmelden voor
de cursus. Daarna plannen de trainers
een kennismakingsgesprek.

Voor meer informatie en
aanmelding kunt u contact
opnemen met:

Mondriaan Preventie
Kinderen en Jeugdigen
088 506 61 15 of 6978
(spreek bij afwezigheid uw naam en
telefoonnummer in en meldt even dat
het over ‘Plezier op School’ gaat)
preventie.kj@mondriaan.eu

