Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Avila College
Onderwerp: thema-avond Communiceren met Pubers
Kenmerk: A1819032.damp
Hengelo, oktober 2018

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Na de succesvolle thema-avond Het Puberbrein mogen we hierop een vervolg presenteren. Op dinsdag 6 november a.s. wordt er op initiatief van de Ouderraad van het Avila College de thema-avond
Communiceren met Pubers aangeboden. Graag nodigen wij u namens de ouderraad en schoolleiding
uit voor deze ouderavond op dinsdag 6 november om 19.30 uur.
Bewust met uw kind communiceren als ouder is één van de belangrijkste ingrediënten voor het succes
van uw kind. Het geeft u de mogelijkheid om op een duidelijke manier uw belangen, ideeën en gevoelens naar voren te kunnen brengen. Tijdens deze thema avond wordt ingegaan op onderwerpen als:
Hoe komt uw informatie over op uw kind? Wat is de kernboodschap van u als ouder in uw verhaal?
Hoe gaat u om met weerstand in gesprekken? Welk effect heeft uw verbale en non-verbale gedrag op
uw kind?
De avond kenmerkt zich met een inspirerende inleiding, gevolgd door theoretische inzichten en praktijkgerichte opdrachten. Het programma is zo opgezet dat u met en van elkaar leert. De avond wordt
verzorgd door ervaren gedrags- en communicatietrainers.
Welke ouder wil niet optimaal aansluiting vinden met zijn/haar kind?
U bent welkom in het Atrium van het Avila College aan de Deurningerstraat 67. De bijeenkomst duurt
van 19.30 tot ± 21.00 uur.
Wij verwachten een grote opkomst en hopen ook u te mogen begroeten voor deelname aan deze naar
verwachting inspirerende en informatieve avond.
U kunt u snel en makkelijk aanmelden via het mailadres: ouderraad-Avila@carmelhengelo.nl
Geeft u a.u.b. in de mail aan wie uw kind is, in welke klas het zit en met hoeveel personen u aanwezig
bent.
Met vriendelijke groeten,
P. ten Dam en G. van ’t Spijker,
Teamleiders Avila College

E.A.J. Nijhof,
Namens de ouderraad.

