Nieuwsbrief
Herinneringen:
•

Woensdag 8 januari nieuwjaarsfeest Puk

Sociale media, iedereen kent het en is er dagelijks mee
bezig. Een wereld zonder mobiele telefoon is al niet meer
voor te stellen. Wij als Marshoeve hebben hier ook veel
mee te maken. Wij merken dat er tussen kinderen

Net als vorig jaar heeft contact clown Puk ons
uitgenodigd voor haar nieuwjaarsfeest in
Lemelerveld. Op woensdag 8 januari tussen 14:00
uur en 15:30 uur zijn wij van harte welkom.
Afgelopen jaar hebben enkelen van ons al genoten
van dit fantastische feest vol muziek en
gezelligheid. Op woensdagmiddag 8 januari zullen
wij dan ook met de groep deelnemers van de
dagbesteding naar dit fantastische feest gaan.
Maar voor ieder ander die op dat moment geen
dagbesteding volgt, maar wel graag mee gaat, is
van harte welkom om aan sluiten bij dit feestje. Wil
je dan even per mail laten weten dat je komt en of
je begeleiding mee neemt? Aanmelden graag via:
m.hendriks@demarshoeve.nl

onderling wel eens onenigheid is, maar ook dat sommige
kinderen niet weten wat de risico’s zijn in het gebruik van
sociale media. Daarom wordt tijdens de volgende
ouderbijeenkomst aandacht besteed aan dit onderwerp.
Wij hopen zo ouders en kinderen bewust te maken van de
risico’s en gevaren bij het gebruik van sociale media.
Om beter te weten wat er onder de jongeren speelt
rondom sociale media is de videoland documentaire “Wat
scholieren delen in appgroepen” een aanrader om te
kijken. In deze documentaire ging tech-journalist Daniël
Verlaan maanden undercover in tientallen WhatsAppgroepen waar pubers in zitten. Een documentaire waar
heftige onderwerpen voorbij komen en shockerende foto’s
en video’s gedeeld worden.
In de volgende ouderbijeenkomst gaan we dieper op dit
onderwerp in. De ouderbijeenkomst is nog niet gepland,

In december blikken we terug dat is niet te vermijden
Op mooie en mindere momenten en tijden
Daarna een blik vooruit plannen en dromen.
Weer een heel jaar om ze uit te laten komen

maar zal eind januari plaatsvinden. Als ouder kunt u zich
wel al opgeven. Dit kan via: t.habers@demarshoeve.nl

