
Uitnodiging ouderavond OSG Sevenwolden, 
locatie Buitenbaan  
 
Datum: 18 mei 2021     
Tijd: 19.30 uur 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
U herkent het vast: uw kind dat thuis vrijwel alleen oog 

lijkt te hebben voor de 
iPhone, de tablet of 
gamend de dag 
doorbrengt. En zeker in 
deze coronaperiode waarin kinderen minder 
kunnen sporten en met hun vrienden afspreken. 

 
De Ouderklankbordgroep van de Buitenbaan 
nodigt u van harte uit voor de interactieve 
ouderavond op 18 mei a.s. om 19.30 uur. 
Tijdens deze ouderavond neemt psycholoog 
en ervaringsdeskundige Laurens Veltman u 
mee in de belevingswereld van uw kind en 
biedt hij u handvatten hoe om te gaan met 
uw Instagrammende, YouTubende en 
Fortnitende kind. 
 
Het belooft een leerzame en interactieve avond te worden, waarbij uw aandeel 
als ouder(s)/verzorger(s) erg op prijs wordt gesteld. 
 
Als u klikt op deze link kunt u op de avond van 18 mei inloggen om deel te nemen 
aan de ouderavond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde flyer 
en naar www.digitalawareness.nl en  www.facebook.com/digitalawarenessNL 
 
En mocht u na ouderavond van 18 mei ook nog meer willen weten over 
alcoholgebruik en jongeren, dan brengen wij van harte het webinar van de GGD 
Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) onder uw aandacht. Onder 
de noemer van Nuchtere Fries organiseren zij een bijzonder webinar. En zie dit 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.digitalawareness.nl%2Fbuitenbaan&data=04%7C01%7Cjgj.haan%40sevenwolden.nl%7Cfe95131c87bd4d14545208d90171b13b%7C90b3a93059ca43759c57f2a536cf4f53%7C0%7C0%7C637542410782656044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9pFsGkETOHhMHlrWUfsWluoyfdUQh7F9XzRptWI2YSs%3D&reserved=0
http://www.digitalawareness.nl/
http://www.facebook.com/digitalawarenessNL
https://www.vnn.nl/


maar als een uitje! Theater Smoar zet u met interactief theater en zeer 
herkenbare situaties aan tot nadenken. Daarnaast inspireren de sprekers u met 
interessante informatie over bijvoorbeeld de werking van het puberbrein.  
 
Deelname is gratis en aanmelding kan via: https://www.ggdfryslan.nl/kind-
opvoeding/de-opvoeding-en-gezondheid-van-je-kind/webinar-alcohol-en-
jongeren/ 
 

 
 
De Ouderklankbordgroep wenst u alvast een leerzame, (inter)actieve en leuke 
ouderavond toe. En spreekt de hoop en verwachting uit om elkaar volgend 
schooljaar weer in levende lijve op school te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ouderklankbordgroep OSG Buitenbaan 
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