8 tot en met 14 oktober 2018

UITNODIGING

HUISKAMERBIJEENKOMST ‘TIENERS EN SOCIALE MEDIA’
Beste ouder/verzorger,
In de Week van de Veiligheid 2018 organiseert de gemeente Midden-Delfland in samenwerking met
Bureau Jeugd en Media een huiskamerbijeenkomst over veilig omgaan met (social) media. Deze
bijeenkomst organiseren we vooruitlopend op de Week van de Mediawijsheid.
Slim en veilig online, laten we het samen doen!
Hoe voorkom je cyberpesten? Wat doe je aan WhatsApp-groepsdruk? Moet je praten over
webcamseks (#hoedan)? Alle tieners zijn vele uren per dag online. De online mogelijkheden zijn
eindeloos! Fantastisch als je een puber bent. Maar tieners hebben ook begeleiding nodig, om te
voorkomen dat hun experimenten al te ver de grens overgaan. Hoe kun je dat het beste doen, als
je niet meer over hun schouder kunt mee kijken?
Spreker Kristian Harmelink
Kristian Harmelink weet als geen ander waar pubers de fout in kunnen gaan, omdat hij jarenlang
heeft gewerkt als schoolagent. Maar hij weet ook hoe leuk al die online media zijn! Kristian neemt
ons mee in de online wereld van tieners en helpt ons nadenken over de gesprekken die we thuis
met onze kinderen kunnen voeren.
Praktische informatie
Datum: 9 oktober
Tijd: 19.30u tot 21.30u
Locatie: Basisschool De Schutse (Meester Postlaan 1, 3155 BM Maasland)
Doelgroep: Ouders/verzorgers van kinderen vanaf 10 jaar
Aanmelden
Zin in een leerzame, maar toch ontspannen avond? Kom en laat u vermaken én aan het denken
zetten! U gaat naar huis met allerlei nieuwe tips, denk- en gespreksstof.
U kunt zich voor 1 oktober a.s. aanmelden via het e-mailadres
veiligheidsweek@middendelfland.nl o.v.v. Huiskamerbijeenkomst. Wilt u daarbij met hoeveel
personen u komt? Meldt u zich snel aan, want VOL=VOL!
Vragen
Heeft u nog vragen? Die kunt u stellen aan Caroline Ortega of Esther van Dam-Romijn van team
Handhaving en Veiligheid via bovenstaand e-mailadres of via telefoonnummer 015-3804227.
Ik reken op uw komst!
Met vriendelijke groeten,
Hans Nossent
Coördinator team Handhaving en Veiligheid
Gemeente Midden-Delfland

