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 TRAJECT OP MAAT VAN NETWERK ISLAMEXPERTEN  

Het netwerk islamexperten biedt trajecten op maat. Mogelijke 

thema’s: participatie van ouders aan de schoolloopbaan, omgaan met 

islamitische feestdagen, voedingsvoorschriften, ramadan, het belang 

van het Nederlands, al dan niet gescheiden zwemmen, aangepaste 

leerinhoud, kooklessen, seksuele voorlichting, … 

Meer info via samenleven@maasmechelen.be, 089/48 28 00 of 

https://netwerkislamexperten.be/  

 CREATIEVE KLASOPDRACHT 

DAG VAN DE ARMOEDE, 17 OKTOBER 2020 
Denk met je klas na “hoe armoede zichtbaar” maken op een creatieve 

manier. Laat jullie creatieve talenten los op deze actie en durf “out of 

the box” te denken. Misschien winnen jullie wel! 

Maak van jullie werk een foto of filmpje. Deze plaats je op de 

facebookpagina “huis van het kind Maasmechelen” onder winactie en 

vermeld je klas, school en #maakarmoedezichtbaarinMaasmechelen. 

Jullie werk kan gepost worden van maandag 12 oktober tot en met 

donderdag 15 oktober. Op 16 oktober zullen twee winnaars gekozen 

worden die elk een waardebon van €100 winnen. 

 10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID  

Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid plaats. Gedurende tien dagen zetten we samen in op het 

verhogen van onze veerkracht, want veerkracht is meer dan ooit overal 

nodig. Het leven zoals we dat kennen, wordt dit jaar immers serieus op 

zijn kop gezet. Voor veel mensen gaat dit gepaard met onzekerheid, 

angst of stress. Verwen je leerlingen door tussen 1 en 10 oktober 

affiches met een leuke boodschap op te hangen of door je ramen te 

versieren met een toffe spreuk!  

Meer info: samenleven@maasmechelen.be  
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 VAKANTIEKAMP (HERFSTVAKANTIE) 

Kriebelt het tijdens de vakantie ook zo hard om leuke activiteiten te 

doen? Doe dan mee met ons kamp! Beleef samen met ons leuke 

avonturen en knotsgekke spelletjes. Tijdens dit kamp beleef je de 

gekste verhalen en ga je aan de slag met allerlei knutselmateriaal. 

Wanneer? di 03 november t/m vr 06 november  

Voor wie? kinderen geboren in 2014 en 2015 (laatste kleuterklas en 

1ste leerjaar) 

Meer info en inschrijving: https://maasmechelen.kwandoo.com    

 

PREVENTIEF PROJECT ‘BINNENSTEBUITEN'  

JAC Limburg stelt u het nieuw digitaal en preventief project voor: 

Binnenstebuiten. Dit project bestaat uit 8 digitale lessen en is bedoeld 

voor leerlingen van het 6e leerjaar. De lessen worden opgevolgd door 

hulpverleners van JAC Limburg, het volledige lespakket is voor €10 per 

leerling aan te kopen. U kunt een korte preview van onze lessen 

bekijken op www.nearpod.com. Vul één van de volgende codes in bij 

student: CJSZM/VQRWU. Meer info kan u krijgen bij onze 

contactpersoon, Willemijn Bergmann, via 

binnenstebuiten@cawlimburg.be  

 PROJECT BE-READY 

BE-Ready bevat een boeiend driedelig lessenpakket waarmee 

leerkrachten van het basisonderwijs aan de slag kunnen gaan in de klas 

en een online game, dat kinderen al spelenderwijs voorbereidt op 

noodsituaties. Zo leren kinderen thuis of op school bij over de juiste 

reflexen voor, tijdens en na een noodsituatie.   

Omdat het coronavirus natuurlijk niet weg te denken is, hebben we 

een extra les toegevoegd aan het lessenpakket. Deze les kan als een 

extra leidraad dienen voor leerkrachten die – nu of binnen enkele 

weken – les willen geven over het virus en de gezonde gewoonten 

(afstand houden, handen wassen, …).  De nieuwe les komt online op 

maandag 14 september op www.risico-info.be/school. 
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