“Ouders met gamende kinderen”
Geachte ouder, leerkracht en hulpverlener
Speelt je zoon of dochter graag games, maar
kan je zelf nog geen Pokémon van een
Playstation onderscheiden? Vraag je je soms
af of je kind verslaafd is, of maak je je zorgen
over het geweld in die spelletjes? Hoor je het in
Keulen donderen wanneer het aan de
ontbijttafel gaat over iemand die ‘sus’ is of weet
je niet wat je je nu eigenlijk moet voorstellen bij
‘een potje Fortnite’? Kortom: wil je je kind hier
beter in begeleiden?
► Op dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30 uur
brengt auteur, leraar en gepassioneerd gamer
Max Dedulle je helemaal bij over wat er zich
nu allemaal afspeelt op die schermen. Hij
waarschuwt je voor de valkuilen die bij het
gamen horen, maar vertelt je ook wat er nu
juist zo leuk is aan die spelletjes. Zo zijn videogames niet langer een ‘blinde vlek’ in je opvoeding
en wie weet... misschien krijg je zin om ook zelf eens naar de controller te grijpen?
Onlangs verscheen van zijn hand het boek ‘Speelvogels - hoe begeleid je gamende kinderen?’,
waarin hij de kloof tussen gamers en ouders probeert te dichten.
Een pakkende lezing voor elke ouder, leraar en hulpverlener. Deze vormingsactiviteit gaat door in
het leercentrum van onze school, toegang via het Heilig Hartplein. Iedereen is welkom, toegang is
gratis, inschrijven gewenst.
Zal u er ook bij zijn? Een aanrader voor elke ouder en opvoeder!
In de hoop u te mogen verwelkomen,
Marc De Groote
directeur

Mieke Delvaeye
Svea Neybergh
voorzitters oudercomités

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mogen we vragen, teneinde een raming van het aantal aanwezigen te kunnen maken, dit
strookje ingevuld mee te geven met uw dochter of zoon tegen vrijdag 1 oktober e.k.
NAAM ………………………………………………………………………………………………………..
OUDER(S) VAN

…………………………………………………… KLAS ………………………….

ZAL (ZULLEN) AANWEZIG ZIJN OP DINSDAGAVOND 5 OKTOBER 2021 MET ………. PERSONEN

