Uitnodiging digitale ouderavond alcohol, roken en blowen

Beste ouder/opvoeder,
De middelbare schoolperiode is een periode waarin grenzen worden opgezocht en soms
overschreden. Ook op het gebied van alcohol, roken, blowen en social media. Je komt het vast tegen
in de opvoeding van je kind(eren). Of je maakt je er wellicht zorgen over.
Je hebt als ouder/opvoeder veel invloed op het gedrag van je kind, wellicht meer dan je denkt.
Ouderavond
Gewoonlijk zouden we een ouderavond over dit thema op onze school kunnen organiseren. Nu doen
we het anders. IrisZorg heeft een informatieve video gemaakt met vijf tips:
https://youtu.be/Dfg_j1F_23I
We nodigen je van harte om samen met andere ouders van de VO scholen in de regio Rivierenland
deel te nemen aan één van de digitale ouderavonden. Onder begeleiding van preventieadviseur van
Iriszorg kan je met andere ouders in gesprek over deze thema’s. Ook geven we opvoedingsadviezen
en desgewenst informatie over middelen en het herkennen van gebruik.
Nadat jij je op hebt gegeven ontvang je van ons een mail met uitleg een link naar de bijeenkomst.
Wij dragen zorg voor een prettig en veilig verloop van de avond. We houden het aantal deelnemers
per avond beperkt.
Data voor ouders van onderbouwleerlingen
Dinsdag 3 november
Dinsdag 17 november
Data voor ouders van bovenbouwleerlingen
Dinsdag 10 november
Woensdag 18 november
Tijd: 19:30-20:45
Aanmelden digitale ouderavond
Stuur een mail naar tielpreventie@iriszorg.nl met daarin de volgende gegevens:
• Welke datum je wilt deelnemen (let op verschil boven- en onderbouw)
• Je naam
• De leeftijd van je kind(eren)
• Via welke school je deelneemt
Je kunt je nu al aanmelden. Aanmelden met je partner of een andere ouder kan natuurlijk ook. Je
aanmelding moet uiterlijk 2 weken voor de betreffende datum bij ons binnen zijn.
Meer informatie
Meer informatie vind je op de site www.helderopvoeden.nl en in het Blad van Nix:
https://www.trimbos.nl/docs/54962fc1-622d-4966-88cf-859d9295823b.pdf
Voor een persoonlijk gesprek of advies kan je direct contact opnemen met onze preventieadviseurs
Gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel en Tiel:
Sjoerd Verstegen Sjoerd.verstegen@iriszorg.nl 088- 606 1263 of 06-46728605
Gemeente Neder-Betuwe, West- Betuwe en Zaltbommel
Ronny Harbers r.harbers@iriszorg.nl 088-606 2595 of 06-46728738

