
De Terschellinger basisscholen, Prokino, Theater Smoar en GGD Fryslân organiseren

gezamenlijk: #FFsociaal?!: een interactieve ouderavond over (sociale) media waarbij op een

informatieve én entertainende wijze wordt ingespeeld op deze en andere herkenbare

situaties voor ouders. 

(Sociale) media zijn niet meer weg te denken uit het leven van kinderen. Dit zorgt voor veel

nieuwe mogelijkheden, maar ook voor nieuwe risico’s. In de opvoeding, begeleiding en

ondersteuning van kinderen brengt dat nieuwe taken met zich mee voor ouders en mede-

opvoeders. Wat is hierin jouw rol als ouder? Hoe stel je grenzen en hoe vind je balans tussen

de online  en offline wereld?

Aan de hand van theatersketches van Theater Smoar gaan we het gesprek aan met elkaar.

Daarnaast krijg je handige tips en kun je met je eigen vragen terecht bij verschillende

professionals van GGD Fryslân.

‘Kom nou eens achter dat scherm vandaan!’ 

 

Misschien herken je het wel: je kind komt uit school en vraagt of hij even op zijn iPad mag.

‘Prima, maar over een uurtje ga je even naar buiten’. En het is stil.  Op YouTube checkt hij snel

de vlog van zijn favoriete influencer en dankzij TikTok is hij weer helemaal op de hoogte van de

allernieuwste challenges. Op school hoorde hij klasgenootjes praten over een spannende

serie op Netflix, misschien lukt het hem wel om de kinderslot-code bemachtigen... Voor je het

weet is je kind is vertrokken naar een wereld waar hij alles kan zien, doen en zijn wat hij wil.

T H E A T E R  &  O U D E R A V O N D

#FFSOCIAAL?!

Voor wie:           alle ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar

Wanneer:          donderdag 2 juni om 19.30

Waar:                 de aula van 't Schylger Jouw - Midsland



Programma:

19:30          Inloop

19:40          Welkom 

19:45          Introductie mediadiamant

20:05          Sketch (0 - 1 jaar) 

20:20          Sketch (2 - 4 jaar)

20:35          Pauze

20:45          Sketch (5 - 7 jaar)

21:00          Sketch (8 - 9 jaar)

21:15          Sketch (10 - 12 jaar)

21:30          Uitloop met ruimte voor (individuele) vragen

Ben jij erbij?

We zouden het fijn vinden als

je je aanmeldt via de QR-code.


