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VOORLEESWEEK 2020
Van 21 tot 29 november is het Voorleesweek. Iedereen Leest zet dan
het belang en het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar zetten we
in op de ouderbetrokkenheid. Ouders zijn cruciaal voor de
leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, zo blijkt uit
onderzoek.
Op www.voorleesweek.be vind je een heleboel boekentips. De
boekentips kan je afdrukken om mee te geven met ouders.

NIEUW LOGO VAKANTIEKAMP
Misschien is het je al opgevallen, de vakantiekampen van dienst
onderwijs Maasmechelen hebben een nieuw logo. Tijdens de
vakantieperiode zet de dienst in op taalstimulerende activiteiten. Dit
is nu nog beter herkenbaar. Voor het nieuwe logo hebben we
samengewerkt met Benjamin Miermans. Hij heeft zich gebaseerd op
een papagaai i.v.m. de taal, die kunnen vaak “tetteren”. De kleuren
staan voor diversiteit.

PREVENTIEF PROJECT 'BINNENSTEBUITEN'
Binnenstebuiten is een digitaal en preventief project van JAC Limburg.
Het project bestaat voor het 6e leerjaar uit 8 digitale lessen waarin
emotioneel geladen onderwerpen bespreekbaar worden: zelfbeeld,
puberteit, jongens, meisjes, vrijen, gevoelens, grenzen en
weerbaarheid. De leerlingen kunnen de lessen zelfstandig maken thuis
of in de klas.
Dit is een tijdelijk aanbod tot eind 2020, dus snel zijn is de boodschap!
De dienst samenleven voorziet een financiële tussenkomst voor het 6e
leerjaar. Meer info: samenleven@maasmechelen.be
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VAKANTIEKAMP KLEURT PRAKTIJK VITA
(KERSTVAKANTIE)
Luister je graag naar verhalen? Heb je een beeldende fantasie? Beweeg
je graag op muziek? Dan is dit kamp iets voor jou. Tijdens dit kamp
gaan we aan de slag met verhalen gekoppeld aan creatieve activiteiten.
Heb je er ook al zin in?
Wanneer? ma 28 december t/m do 31 december
Voor wie? kinderen geboren in 2014 en 2015 (laatste kleuterklas en
1ste leerjaar)
Meer info en inschrijving: https://maasmechelen.kwandoo.com

VAKANTIEKAMP KLEURT VILLA BASTA
(KERSTVAKANTIE)
Hoe voelen woorden? Hoe proeven klanken? Hoe klinken
afbeeldingen? Tekst is zoveel meer dan letters op papier… Het is
prikkelen van je zintuigen. Spelen met klanken. Tijdens dit kamp gaan
we op een actieve manier aan de slag met improvisatie-oefeningen
rond intonatie, ritme en lichaamstaal.
Wanneer? ma 28 december t/m do 31 december
Voor wie? kinderen geboren in 2012 en 2013 (2e en 3e leerjaar)
Meer info en inschrijving: https://maasmechelen.kwandoo.com

ANS EN WILMA VERDWAALD – CULTUURCENTRUM
Zo 22.11.2020 - 15 uur - vanaf 6 jaar (www.ccmaasmechelen.be)
In de familievoorstelling 'Ans en Wilma verdwaald' geven een stel
kibbelende en kwetterende tantes het beste van zichzelf terwijl ze
hopeloos in het bos verdwalen. Actrices Alice Reijs en Ariane van Vliet
lieten zich inspireren door de onderlinge gesprekken van hun vijf
dochters. En het moet gezegd: zet hun samen op een podium en een
schaterlach is nooit ver weg. Heerlijk familietheater voor het hele
gezin!

KUNSTPROJECT AFVAL
Ikv de Open Gebedshuizendag '21 willen de verschillende
levensbeschouwingen in onze gemeente een tentoonstelling
organiseren rond kunst gemaakt met afval. Hierbij willen ze de link
tussen religie en het klimaat leggen. Ze roepen de basisscholen op
hieraan deel te nemen. Vertrek van de slogan van de
interlevensbeschouwelijke koepel 'Samen in Maasmechelen', geef
hieraan een eigen invulling en maak per klas of school een kunstwerk!
Wil jij hier als school of klas aan deelnemen: geef even een seintje via
samenleven@maasmechelen.be
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MIJN LEVENSBESCHOUWING ALS INSPIRATIEBRON
Dialoogavond in het cultureel centrum MM: hebben religies een
toekomst? Zijn levensbeschouwingen nog een bron van inspiratie en
zingeving? Bieden ze houvast in onzekere tijden? Een vrijzinnige
humanist, een katholiek, een Grieks-orthodoxe christen en een moslim
gaan over deze thema’s in gesprek. Ze vertellen hoe hun
levensbeschouwing hen geïnspireerd heeft.
Donderdag 26/11/2020 om 19u30. Gratis maar inschrijven verplicht:
https://www.ccmaasmechelen.be/programma/mijnlevensbeschouwing-als-inspiratiebron
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