Save the date
Wat?
Het Rijnlands Lyceum biedt in samenwerking met theatergroep PlayBack de thema-avond
Log in aan. Het wordt een interactieve avond voor de ouders van leerjaar 1, 2, 3 en 4 over het
online leven van de jongeren van nu.
Wanneer?
Woensdagavond 28 november 2018 van 19.30 – 21.30 uur.
Meld je aan!

https://goo.gl/forms/YlH7uFkvI73rI6W92

De online wereld
Het internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Het is een plek om
vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en persoonlijke informatie uit te wisselen. De
anonimiteit van de online wereld is heerlijk voor een puber. Maar er kleven ook risico’s aan, zoals
cyberpesten, intimidatie en sexting. Hoe helpen we jongeren zich in deze online wereld staande te
houden, zichzelf te zijn en grenzen aan te geven?
Om heldere afspraken te maken over het
internetgebruik van jouw puberende kind, is het
goed om als ouder te weten wat er allemaal
speelt. Dat kan lastig zijn, omdat jongeren niet
altijd zin hebben om deze wereld met hun
ouders te delen….
Werkwijze
De thema-avond ‘Log in’ draait om interactieve
theaterscènes tussen ouder en kind aan de
keukentafel. Het acteursteam van PlayBack
houdt ouders op een treffende en luchtige wijze
een spiegel voor. De avond is een feest der herkenning voor elk gezin met pubers. Maar bovenal is
de avond gericht op de communicatie tussen ouders en hun kind. Hoe kan je op een gelijkwaardige,
maar wel begrenzende manier met kinderen in gesprek gaan? 92% van de ouders die eerder deze
thema-avond bezochten, geeft aan nu handvatten te hebben voor een open gesprek met hun kind.

Zet het in de agenda!
-Thema-avond ‘Log in’ door theatergroep Playback
-Woensdagavond 28 november 2018
-Inloop 19.30
-Voorstelling 20.00-21.30
-Rijnlands Lyceum, Apollolaan 1 in Oegstgeest
Kijk voor meer informatie www.tgplayback.nl/login

Met vriendelijke groet,
de oudercommissie van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest.

