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Een hoop wijzer

AFSLUITING PERIODE 1

BE AWARE
Podcast over  verslavingen
Stichting Be Aware geeft voorlichting op scholen over
gewoonten en verslaving. Vanwege het 10 jarig bestaan
hebben zij een podcast-serie opgenomen van 3
afleveringen. In deze afleveringen worden onderwerpen
besproken waar ouders en docenten tegen aanlopen en
wordt antwoord gegeven op verschillende vragen. Deze
informatieve en leerzame 
podcast is hier te beluisteren. 

We kijken terug op een doe-week vol
leerzame activiteiten. Van Den Haag tot
Defensie en van voorstellingen tot  trainingen
over media, pesten en verslavingen. Wij
geloven dat iedereen weer iets wijzer deze
week uit is gekomen. Net als leerjaar 4, die
inmiddels de CT-week hebben afgerond. Nu 
 periode 1 is afgerond, gaan de mentoren en
lesgevers met elkaar in gesprek over hoe
iedere leerling ervoor staat. De mentor zal
contact opnemen met ouders en leerlingen
om terug te kijken op deze periode en waar
nodig plannen en afspraken maken.

https://open.spotify.com/show/167rWPdBYuB03Q9R2XtaS9?si=q73rEsyIQFynT9que3e4EQ&nd=1&utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=16388a12db-Be_Aware_nieuwsbrief_december2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf8f84a962-16388a12db-534307439&ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_7_16_2018_11_7_COPY_01%29&mc_cid=16388a12db&mc_eid=53408a6a85
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Gezellig samenzijn voor leerlingen
Leerlingen die op zoek zijn naar een leuke invulling van hun middag,
kunnen op donderdag van 15.15u tot 16.30u terecht bij koekjestijd.
Tijdens dit gezellige momentje in de week kunnen leerlingen kletsen,
knutselen, bakken of wandelen, met natuurlijk iets lekker erbij! Leerlingen
kunnen zich aanmelden bij hun mentor of mevrouw van Ingen Schenau.

KOEKJESTIJD

Zelf invloed uitoefenen

Iedereen heeft impulsen, maar als het lastig is deze in de hand te houden, kan dat leiden tot
problemen. Tijdens deze training leren leerlingen impulsen herkennen. Ook laten we ze ervaren dat
ze zelf invloed uit kunnen oefenen over hoe om te gaan met impulsen. De training bestaat uit 5
bijeenkomsten en wordt gegeven door twee trainers van expertisecentrum 'De Kracht'. 
De training start op woensdag 11 januari 2023. Aanmelden kan via de mentor.

TRAINING 
IMPULSREGULATIE

DRUGS & PUBERS
Webinar vanuit GGD
Drugs, snus, alcohol.. Pubers kunnen hier allemaal mee in
aanraking komen, maar wat kan je hier als ouder mee? Een
medewerker van de verslavingszorg Novadic Kentron vertelt tijdens
dit webinar meer over drugs die momenteel spelen onder pubers
en hoe je als ouder het gesprek met je puber kan aangaan rondom
middelengebruik. 

Hierbij maken ze gebruik van echte voorbeelden uit de praktijk. Het webinar is in de vorm van een
interactieve quiz afgewisseld met herkenbare scènes vanuit Helder Theater. Je kan het webinar op 14
december om 19.30u bekijken. Aanmelden kan hier.

Aan het begin van het schooljaar had de schoolfotograaf zich afgemeld. We hebben een nieuwe
datum geprikt. Op maandag 12 december komt de schoolfotograaf langs voor nieuwe schoolfoto's.

SCHOOLFOTOGRAAF

https://ggdhvb.webinargeek.com/drugs-en-pubers-wat-kan-je-ermee


AGENDA PAARSE VRIJDAG
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Vrijdag 9 december

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 19 december

Samen met basketbalvereniging High Five Tilburg organiseren
we met school het project 'Alleen jij bepaalt wie je bent'.
Leerlingen mogen hier geheel kosteloos aan deelnemen
(inclusief gratis sportkleding en schoenen) en krijgen zo de kans
om kennis te maken met de sport Basketball. De afgelopen
weken zijn er proeflessen verzorgd tijdens de gymlessen. Een
enthousiaste leerling kan zich aanmelden bij zijn/haar
gymdocent. 

Na 2 proeftrainingen kan de leerling definitief aangeven of hij/zij
wel of niet wil deelnemen aan AJB Basketball. Na aanmelding is
er wekelijks basketbaltraining van twee toptrainers op maandag
en woensdag van 16:00 tot 17:30u op het Reeshof College.
Tijdens de trainingen wordt vooral aandacht besteed aan
samenwerken, samen leren, taalgebruik, gedrag en rekening
houden met elkaar. Naast de trainingen worden er ook
toernooien gespeeld tegen andere AJB Basketball teams uit
Nederland.

Alleen jij bepaalt wie je bent

SCHOOLBASKETBAL PROJECT
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KERSTVIERING
Vrijdagochtend 23 december

Na 2 jaar deelname nog steeds enthousiast? Dan wordt de contributie door Stichting Laureus betaald
tot het 18e levensjaar. Kijk voor meer informatie op www.alleenjijbepaalt.nl of www.highfivetilburg.nl of
vraag om meer informatie bij een van de gymdocenten.

SINTERKLAAS
Fijne avond!
Ook al slaat de regen tegen de ruiten en is de wind nog zo koud, 
Sinterklaas viert vandaag zijn verjaardag, alweer honderden jaren oud.  
Wij wensen iedereen een betoverende avond toe, 
met misschien wel een rijmpje en cadeau
maar ga op tijd slapen, want dan ben je morgenochtend niet zo moe.
Ik reis weer naar Spanje en maak plaats voor mijn collega 'Ho Ho Ho'.

SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 12 december


