Nieuwsbrief februari 2018
Beste allemaal,

De voorbije maanden zijn we druk in de weer geweest met de bouw van de nieuwe
praktijkruimte. De verhuis wordt voorzien rond eind maart - begin april. In de nieuwbouw
voorzien we 2 kabinetten, een ruimere wachtzaal en een polyvalente ruimte die we kunnen
gebruiken voor de kampjes, de boostersessies en andere trainingen.

Vanaf het voorjaar kunnen jullie ons vinden op het volgende adres:
Collegebaan 4b
9090 Melle

Graag brengen we u op de hoogte van activiteiten die de komende maanden doorgaan:
Vrolijke vrienden kampjes:
Dit jaar zullen er kampjes doorgaan in de paasvakantie en de zomervakantie:
In de paasvakantie gaan de kampjes gaan door op:
9, 10 en 11 april: 1e tot en met het 3e leerjaar
12, 13 en 14 april: 4e tot en met het 6e leerjaar

In de zomervakantie gaan de kampjes door op:
20, 21 en 22 augustus: 1e tot en met 3e leerjaar
28, 29 en 30 augustus: 4e tot en met 6e leerjaar

De inschrijvingen voor de kampjes starten op 01/02/2018.
Meer info over deze kampjes kunnen jullie terugvinden op onze website:
http://www.depraatdoos.be/aanbod.php?p=vrolijkevrienden

Boostersessies rond sociale vaardigheden
Ouders en kinderen reageren positief op wat er geleerd wordt tijdens de kampjes. Toch
geven ze ook aan dat het soms moeilijk is om de vaardigheden te blijven oefenen en de
trucjes niet te vergeten. Daarom zullen we ook in 2018 maandelijks een boostersessie
voorzien waarin verder geoefend kan worden om op een fijne manier met elkaar om te gaan
en goed voor jezelf op te komen. Deze sessies zullen doorgaan op een zondag (voormiddag
of namiddag) en staan open voor zowel kinderen die de kampjes al gevolgd hebben als voor
andere /kinderen.
Dit schooljaar worden nog 5 boostersessies georganiseerd. Deze gaan door op:

18/02 van 14u tot 17u
25/03 van 9u tot 12u
22/04 van 14u tot 17u
27/05 van 9u tot 12u
10/06 van 14u tot 17u
De boostersessies van februari en maart zullen nog doorgaan in de jeugdherberg in Laarne.
De andere boostersessies zullen doorgaan in De Praatdoos.
U kunt uw kind vanaf 1/02/2018 inschrijven voor deze boostersessies. De sessies gaan door
als er een viertal kinderen ingeschreven zijn.
Vriendelijke groeten,
An Coetsiers
Céline Coussens
Daniëlle Van de Merwe

