Verander de omgeving, niet de jongeren

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief IJslands model
Van alle Europese jongeren gebruikten IJslandse jongeren twintig jaar
geleden de meeste drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst.
De gemeente Hardenberg onderzoekt of het IJslands model kan helpen om
het gebruik van middelen onder jongeren in de gemeente nog verder terug
te dringen.
Daarom doet de gemeente mee aan een proef van drie jaar onder leiding
van het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. We starten met
het IJslands Model in Dedemsvaart samen met ouders, scholen, jongeren en
organisaties.

Carnaval

'Nee, omdat ik van je hou'. Deze positieve boodschap willen de ouders
die betrokken zijn bij het IJslands Model in Dedemsvaart graag delen met
andere ouders. Daarom liepen ze zaterdag mee in de carnavalstoptocht in
Dedemsvaart. De ouders willen dat meer ouders bewust worden en Nee
gaan zeggen. Zodat het heel normaal wordt om voor je 18e niet te drinken
of andere middelen te gebruiken.
De ouders maken deel uit van de van de oudergroep die meedoet aan het
IJslands Model in Dedemsvaart. Wil je meer weten of meedoen? Mail dan
naar ijsland@hardenberg.nl

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief stond de uitnodiging voor de voorstelling 'Onder
Invloed' voor alle ouders uit Dedemsvaart. Hierin stond dat de voorstelling
in de Gashouder is, maar dit is niet goed. De locatie van de voorstelling is
De Baron in Dedemsvaart.

Voorstelling 'Onder Invloed'

Op dinsdag 7 april komt de voorstelling 'Onder Invloed' naar de De Baron in
Dedemsvaart.
Niet roken, niet drinken tot je 18e. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het
dat ook? Hoe ga je in gesprek met je puberende zoon of dochter over dit
thema? Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? Het wordt
een interessante ouderavond over communicatie tussen ouders en hun
pubers.
Programma
19.00 uur: Inloop met koffie/thee
19.20 uur: Welkomstwoord over het IJsland model
19.30 uur: Voorstelling 'Onder invloed'
21.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en frisje
We zien je graag op 7 april in De Baron!

Aanmelden

Tafeltennistoernooi

Uit het onderzoek blijkt dat 42 % van de jongeren meer dan 3 uur per
dag met sociale media bezig is. Ook leraren van de Zeven Linden merkten
dit tijdens de pauzes. De school hoopt door het organiseren van activiteiten
de leerlingen tijdens de pauzes en tussenuren meer in beweging te krijgen
en minder op hun beeldscherm.
De school heeft een sportklas, waarbij leerlingen een aantal uren stage
moeten lopen. Britt en Marlijn wilden wel stagelopen bij de gemeente en
meedenken om hun klasgenoten in beweging te krijgen. De twee meiden
bedachten een tafeltennistoernooi om de leerlingen achter het beeldscherm
weg te trekken.
En is het gelukt? Ja, zeker! Tijdens het toernooi in februari speelden de
leerlingen elke pauze een potje tafeltennis. Het ging hard met de balletjes
en de conciërge vond het wel erg lawaaierig. Maar zowel leerlingen als
docenten kwamen tot de conclusie: "Dit is hartstikke leuk en gaan we zeker
vaker doen!”

afmelden

