Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.

Jaarplanning
Bezoek zweefvliegtuig (vhbo 1)
Schaatsen met vhbo 1
Ouderavond “uitdagingen van het internet” voor ouders vhbo1
Themabijeenkomst Mediawijsheid

Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Terug naar boven

Bezoek zweefvliegtuig (vhbo 1)
Techniek is voor vele leerlingen maar een ‘saaie’ bezigheid. Het heeft een stoffig
imago en je krijgt er zo maar vuile handen van.
Opleidingen en ondernemingen merken dan ook dat er een steeds groter tekort
ontstaat aan ‘goed’ opgeleid technisch personeel en daar moet iets aan gedaan
worden!

Met deze les willen we leerlingen van het vhbo op een bijzondere wijze in contact
brengen met de vakken techniek, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde. We
willen leerlingen laten ervaren dat techniek leuk en uitdagend kan zijn!
De leerlingen beseffen vaak nog niet wat techniek voor hen betekent in het
dagelijkse leven. Vanaf het moment dat we ’s morgens wakker worden en onze
wekker af zetten, tot aan het moment dat we ’s avonds voor het slapengaan het licht
uit doen, overal zit techniek in verborgen.
Met het bezoek aan dit zweefvliegtuig hebben we een prachtig voorbeeld waarbij de
leerlingen op een aantrekkelijke wijze met techniek en alle eerder genoemde vakken
in aanraking komen.
In deze les over zweefvliegen, die wordt gehouden aan de Eenhoornsingel, wordt de
samenhang tussen de verschillende vakken duidelijker hetgeen weer aansluit bij de
Opeduca-lesmethode, waarbij we ook vakoverstijgend bezig zijn.

Terug naar boven

Schaatsen met vhbo 1

Op vrijdag 9 december a.s. gaan we met alle eerste klassen van het vhbo van de
Eenhoornsingel en de Noormannensingel schaatsen op het Vrijthof van 13.00 tot
14.30 uur.
We verzamelen om 12.45 uur bij de schaatsbaan (uitgifte huurschaatsen). De
leerlingen gaan na het 4e lesuur op eigen gelegenheid naar het Vrijthof.
De leerlingen die niet mee kunnen doen met het schaatsen omdat ze geblesseerd
zijn, gaan gewoon mee. Het is tenslotte een groepsactiviteit die de saamhorigheid
ten goede komt.
Het schaatsen is gratis en wordt ons aangeboden door Rabobank Maastricht. De
Rabobank is een partner van VHBO Maastricht bij vele activiteiten van Vecon
Businessschool en het vak M&O.
Na 14.30 uur ben je vrij en kun je vanaf het Vrijthof naar huis.
Wat heb je nodig:



warme kleding (extra paar sokken)



Handschoenen (verplicht!) en het is aan te raden een muts op te doen



Je mag je eigen schaatsen meenemen, maar met het kaartje dat je van ons
krijgt kun je ze ook huren.

Terug naar boven

Ouderavond “uitdagingen van het internet” voor
ouders vhbo1
Jonge mensen groeien op in een wereld waar veel op hen af komt. Ze moeten
belangrijke keuzes maken en kunnen zich soms nog heel onzeker voelen. In de
afgelopen maand hebben de brugklassen aan de Eenhoornsingel preventielessen van
Voorkom! op school gevolgd. In het afgelopen voorjaar zijn de huidige tweedejaars
met deze preventielessen in aanraking gekomen. De brugklassers van het vhbo aan
de Noormannensingel krijgen deze lessen op een later tijdstip.
Voorkom! wil jongeren en hun ouders graag helpen bij het maken van gezonde
keuzes. Voor de ouders van alle vhbo 1 leerlingen wordt er nu een ouderavond
georganiseerd: Hoe om te gaan met de uitdagingen van het internet in relatie tot de
begeleiding van de puber.
Inhoud ouderavond
Internet is de leefwereld van jonge mensen. Ze hebben contact met vrienden,
zoeken informatie voor school of doen online een spel. Hoe gaat u hier goed mee
om? Onderwerpen die aan bod komen zijn: chatten, social media, webcam en
gamen. De voorlichting is voor u als ouder een mooie aanleiding om met uw kind in
gesprek te gaan over internet.
Praktische informatie ouderavond
De ouderavond vindt plaats op dinsdagavond 13 december 2016 van 19.3021.30 uur in de aula van VHBO Maastricht aan de Eenhoornsingel 100.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: vhbo@lvomaastricht.nl
Doe dit uiterlijk 8 december a.s.
Wij zien uit naar uw komst!

Terug naar boven

Themabijeenkomst Mediawijsheid
Heb jij ook wel eens vragen over het beeldschermgebruik van jouw kind? Wat doet je
kind eigenlijk online? Is dat verantwoord? Hoe hou je daar als ouder zicht op? En hoe
stel je daar grenzen in? Wat als je kind online gepest wordt? Dit soort vragen en
meer komt aan bod tijdens de gratis themabijeenkomst Mediawijsheid.
Waar:

Bibliotheek Meerssen

Wanneer:

woensdag 7 december 2016
van 19.30 – 21.00 uur

Voor wie:

voor ouders van kinderen tussen 10 en 14 jaar?

Interesse:

Meld je aan via info@cjg043.nl.
De bijeenkomst gaat door bij voldoende aanmeldingen.

De themabijeenkomst Mediawijsheid wordt mede mogelijk gemaakt door de
Bibliotheek Meerssen en het CJG043 (www.cjg043.nl).

Terug naar boven

Via dit netwerk mag alleen e-mail worden verzonden op basis van permissie.
Ervaart u onze e-mailnieuwsbrief als ongewenst, klik dan hier

