Online thema-avond van de Ouder Activiteiten Commissie
In deze tijd van online onderwijs is opvoeden een extra uitdaging. Daarom willen we u als Ouder
Activiteiten Commissie (AOC) graag een hart onder de riem steken met een inspirerende online
voorstelling van Theatercollectief "De Nieuwe Lichting". De AOC is er vóór ouders en dóór ouders en
biedt thema-avonden waarbij opvoedvragen met elkaar worden gedeeld onder leiding van
deskundigen. Lees hieronder de benodigde informatie en geef u op via deze link
Wij nodigen alle ouders van leerlingen van het Isendoorn van harte uit om deel te nemen en ook de
ouders van leerlingen die zich hebben aangemeld voor het nieuwe schooljaar zijn hartelijk welkom!

Online ouderavond Isendoorn College
Beste ouders en verzorgers,
De Nieuwe Lichting speelt speciaal voor ons de voorstelling Opvoeden is topsport!
Een inspirerende voorstelling over de verschillende rollen die je als ouder speelt in de
opvoeding: De scheidsrechter, coach en supporter. Welke tactieken heb je als ouder? Hoe
kun je die het beste inzetten, en op welk moment?

Een avond met:

- Live gespeelde situaties door de acteurs.
- Interactie via je mobiel: Anoniem, leuk en eenvoudig.
- Heldere analyses en prikkelende filmpjes!

Bekijk hier de TRAILER: https://youtu.be/3-q5ZV6GHl8
DATUM: 14 april.
LIVE: Vanaf 19.45 uur is de live-stream open en kun je alvast je beeld en geluid checken
START: 20.00 uur.
EINDE: 21.00 uur.
KIJKEN: Kan het beste via een laptop.
MEEDOEN: Kan eenvoudig via je mobiel. Je hoeft niets te downloaden en geen gegevens achter te
laten. In de livestream leggen we uit hoe het werkt.
Mocht je de voorstelling graag willen zien maar deze avond niet kunnen, je kunt 'm nog een week
lang terugkijken via de website van het Isendoorn.

Deelnemen? Geef u op!

Om deel te kunnen nemen klikt u hier. Vul uw emailadres in en u krijgt van ons automatisch en ruim
op tijd de link toegestuurd naar de live voorstelling.

