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DE LIJN - GRATIS ABONNEMENT MAAND SEPTEMBER
Leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs kunnen een
gratis abonnement krijgen voor de maand september.
Een probeerabonnement aanvragen is eenvoudig!
De ouders met kinderen geboren in 2009 ontvangen deze week een
brief met informatie over hoe ze dit gratis probeerabonnement
kunnen aanvragen. Registreren ze zich voor 17 augustus met het
rijksregisternummer van hun kind op www.delijn.be/probeeractie, dan
ontvangen ze het probeerabonnement per post in augustus.
Voor kinderen die niet geboren zijn in 2009, maar ook starten in het
eerste secundair, kan de aanvraag via een ander aanvraagformulier op
www.delijn.be/probeeractie Wij schrijven deze doelgroep niet
rechtstreeks aan, maar u kan hen altijd informeren via uw eigen
kanalen.

SCHOOLVOORSTELLINGEN BASISONDERWIJS
Het cultuurcentrum organiseert elk schooljaar een uitgebreid aanbod
van theater, dans, circus, film en muziek voor schoolgaande kinderen
in het basisonderwijs. Het volledige programma voor 2021-2022 vind je
terug op de website www.ccmmscholen.be
De inschrijvingen starten op donderdag 2 september.

RESULTATEN INDICATORENBEVRAGING
Een klas vol gezonde, gelukkige lln: als basisschool kan je daartoe
bijdragen door een preventief gezondheidsbeleid uit te rollen.
Verschillende Vlaamse en Brusselse scholen doen dat ook, door te
werken rond gezonde voeding, beweging, alcohol & drugs of mentaal
welbevinden. Hoe doen ze dat precies, wat loopt er al goed en wat zijn
de werkpunten? Dat onderzoekt Gezond Leven in de 4-jaarlijkse
indicatorenbevraging naar het preventief gezondheidsbeleid in
basisscholen.
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EDUCATIE OVER ROKEN
Met educatie maak je lln bewuster en je helpt hen om hun kijk op
roken en hun gedrag te veranderen.
Educatie over roken kan op veel manieren en op veel plaatsen. In de
klas, en daarbuiten. Op schoolniveau kan je met affiches, opleidingen
voor het personeel of projectdagen aan educatie doen. Hoe je het
aanpakt, is persoonlijk. Want elke school, elke klas en elke lln is
natuurlijk anders.
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/rookbeleid-opschool/wat-is-een-rookbeleid-op-school/waaromgezondheidseducatie-over-tabak

LEUKE UITPAS OMRUILVOORDELEN
Met de UiTPAS spaar je punten telkens wanneer je deelneemt aan een
vrijetijdsactiviteit. Deze punten ruil je om tegen een tal van voordelen.
Kom deze leuke voordelen afhalen aan de balie van de Jeugd- en
sportdienst. Je gaat je dus niet vervelen tijdens de zomervakantie.
Heb je nog geen UiTPAS? Geen probleem, dan kan je deze hier ook
aankopen aan een voordelige prijs. Voor meer informatie surf naar
www.uitpasmaasland.b e
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