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Omnivores are animals that eat
everything including bears, monkey,
and gibbons.

Dalfsen:

OuderavondOuderavond

Lemelerveld:

Nieuwleusen:

Het Puberbrein

De kosten van snel geld verdienen

Waar is dat feestje precies?

Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere van deze
ouderavonden, meldt u gratis aan via

www.saamwelzijn.nl/ouderavond

Als ouder zijnde ontvangt u uitleg/theorie over de werking van het puberbrein, het gedrag en de leefwereld
van pubers en adolescenten. U leert onderscheid te maken in normaal pubergedrag en gedrag waarover u zich
zorgen moet maken. Ook krijgt u praktische tips over het omgaan met uw puber. Er is ruimte voor vragen en
het uitwisselen van eigen ervaringen.

Jongeren komen de laatste tijd steeds vaker in contact met ondermijnende criminaliteit, denk hierbij aan het
handelen van vapes of vuurwerk. Halt geeft u hierover informatie en geeft u inzicht in de signalen die duiden
op ondermijnende criminaliteit. We bespreken ook wat u kunt doen als u signalen herkent bij uw kind en hoe
u hierover in gesprek kunt gaan. We gaan in gesprek over mogelijke signalen die kunnen horen bij
betrokkenheid in de ondermijnende criminaliteit. 

Veel jongeren krijgen in hun omgeving te maken met alcohol, blowen en/of lachgas. U vraagt zich misschien 
 af: Hoe ga ik hierover in gesprek? Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten? Deze voorstelling geeft inzicht
en adviezen wat u als ouder kunt doen.

De acteurs van theatergroep De Nieuwe Lichting spelen herkenbare situaties waarin het gesprek met uw kind
centraal staat. Een programma waarin u inzicht krijgt in uw rol als ouder, met veel vaart en humor waarin u
kunt meedenken, meepraten en meelachen!

Iedereen uit de gemeente Dalfsen is welkom!

woensdag 1 februari 2023  |  19:30 - 21:15

dinsdag 17 januari 2023  |  19:30 - 21:00

donderdag 23 februari 2023  |  19:45 - 21:15

Gericht op ouders van kinderen en
jongeren van 10 t/m 24 jaar

U kunt zich tot één week voor aanvang van elke ouderavond opgeven.

(@ De Spil Nieuwleusen)

 

(@ Reimink Café en Zalen)

(@ Theater de Stoomfabriek)


