Aan: alle ouders/verzorgers van onze leerlingen
van het Stella Maris College, locatie Valkenburg

Betreft: preventieweek
Valkenburg, december 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ieder jaar zijn er vanuit het preventieteam projecten met betrekking tot preventie. Na
het succes van de voorgaande preventieweken, willen wij dit continueren.
Hierdoor bundelen wij al onze preventie-activiteiten in één week. Dit schooljaar vindt
deze plaats van maandag 17 december tot en met vrijdag 21 december.
Wat houden deze preventie-activiteiten in?
Leerlingen krijgen voorlichting over diversiteit, verkeer en seksualiteit. Daarnaast
gaan we kijken naar de gevaren van vuurwerk, roken, alcohol, drugs en het gebruik
van ‘social media’. Ook thema's als pesten, gezonde voeding en bewegen komen ter
sprake. Per leerjaar zijn de activiteiten verschillend en dus ook aangepast aan hun
leeftijd.
Tijdens deze 5 dagen zullen de leerlingen een aangepast lesrooster volgen. Dit
rooster hebben de leerlingen via magister ontvangen en zit ook bij u als bijlage in de
mail. Ook zullen de leerlingen van jaar 1 en 3 een fietscontrole krijgen van VVN,
zodat ze voortaan allen veilig onderweg naar school gaan. Hopelijk kunt u ervoor
zorgen dat zoon/dochter deze dag met de fiets naar school komt. Verder hebben de
leerlingen bij LO sportkleding nodig en een pen en papier voor de overige lessen.
Middels deze week willen wij een bewustwording creëren bij de leerlingen op een
breed maatschappelijk vlak. Uit onderzoek is gebleken dat dit nog meer effect heeft
als ouders hierbij betrokken worden. Wij vragen u dus om ook thuis aandacht te
besteden aan de thema’s die wij op school bespreken. Vraag de leerlingen gerust
waar ze het die dag over hebben gehad en wat dit betekent voor hun gedachtegang.
Samen kunnen we er dan voor zorgen dat uw zoon/dochter gezonder leeft, bewust is
van gevaren en iedereen respecteert op de manier hoe iemand is.
Wij hopen als preventieteam op uw medewerking, waardoor deze week nog zinvoller
is voor uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groeten,
Namens het preventieteam
Rick Grond

