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 PROJECTOPROEP SOLIDARITEITSREKENING 

SCHOLEN 

 
Scholen worden vandaag steeds vaker geconfronteerd met kinderen 
uit kwetsbare gezinnen. De opbouw van een solidariteitsrekening door 
giftenwerving kan de school helpen om deze kinderen financieel 
tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen 
het schooljaar te doorlopen. 

Meer informatie: Koning Bouwdewijnstichting  
Indienen tot en met: 26/01/2022  
 

 WINACTIE! BLUE EN BAILA GAAN VRIJWILLIG 

KINDEREN ONDERSTEUNEN IN EEN SCHOOL 

RODE NEUZEN DAG ACTIE 2021 

Pelssers Daisy een psychotherapeut ondersteunt kinderen en jongeren 

op verschillende vlakken zoals: emotieregulatie, zelfvertrouwen 

versterken, praten over gevoelens, angst voor honden overwinnen, 

assertiever leren worden, e.d  en dat samen met haar twee honden 

Blue en Baila . 

Wij willen graag 1 jaar, 1 keer per maand vrijwillig bij jullie op bezoek 

komen om jullie te ondersteunen waar het nodig is. 

 

Hoe deelnemen? mailen daisypelssers@outlook.com  

Op 17 december 2021 zullen wij bekend maken, bij welke school wij 

één jaar lang vrijwillige ondersteuning bieden.  

Meer info: flyer 

  

 

 

 

https://www.kbs-frb.be/nl/2022a-solidariteitsrekening-scholen-de-schoot-van-de-koning-boudewijnstichting?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6393969&hq_l=7&hq_v=72d9ce765e
http://click.kbs-frb.be/c.html?ufl=7&rtr=on&s=x8pcbc,3t1m9,4coj,m40m,glnt,a2zg,kbby&MLM_MID=6393969&MLM_UNIQUEID=72d9ce765e
https://drive.google.com/file/d/1UEXd3pHegE-OQXxGe4Z3bGqPbzcgULNL/view?usp=sharing
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 VAKANTIEKAMP – KERSTVAKANTIE 

SPEELSPETTERS 

Welkom bij de Speelspetters! Kom mee samen met ons spetterend 

spelen. Zacht spelen, hard spelen, stil spelen of luid, samen of alleen, 

met fantasie of voor echt. Alles is een spel! Praten is een spel, stappen 

is een spel, slapen is een spel en zelfs niks doen is een spel. Hoe speel 

jij het liefst? We proberen het samen uit. 

Wanneer? ma 27 december t/m vr 31 december  

Voor wie? kinderen geboren in 2017 en 2018  

 

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

 VAKANTIEKAMP – KERSTVAKANTIE 

PRAKTIJK VITA 

Heb jij een enthousiaste en nieuwgierige kleuter?  Schrijf hem dan 

zeker in voor ons thema ‘winterkriebels’. 

We gaan elke dag spelenderwijs op avontuur. De dagen zijn gevuld met 

sport en spel, muziek en dans, crea- en knutselactiviteiten, verhalen en 

fantasiespel. 

Wanneer? ma 03 januari t/m vr 07 januari ‘22 

Voor wie? kinderen geboren in 2015 en 2016  

 

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

 HAPPY SNACKS  

 

Met happy snack kan je actief werken aan geluk in je klas. Door kleine 

gelukskes te snacken uit de Happy Snacks doos!  48 korte werkvormen 

die je het hele jaar door kan gebruiken. Waarmee je inzet op één van 

de twaalf competenties van de geluksdriehoek. Met deze kleine 

geluksinterventies kan je echt het verschil maken in de klas. Want … 

geluk zit in de kleine dingen, niet? 

Ontdek meer over Happy Snack en bestel je Happy snacks doos op de 

site van Gezond Leven. Of ontleen ze binnenkort via Logo Limburg. 

 OMRUILVOORDELEN UITPAS - FAMILIETHEATER 

 

Voor slechts 15 UiTPASpunten kan je GRATIS naar tal van 

familievoorstellingen in het CC van Maasmechelen en Lanaken. Meer 

info over welke voorstellingen hiervoor in aanmerking komen op 

www.uitpasmaasland.be. Bovendien bieden deze cultuurcentra ook 

80% aan al hun voorstelling voor UiTPAShouders met verhoogde 

tegemoetkoming. 

https://maasmechelen.kwandoo.com/
https://maasmechelen.kwandoo.com/
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/mentaal-welbevinden-op-school/gelukindeklas/aan-de-slag
mailto:logo@logolimburg.be
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 DIMITRI LEUE, INGE PAULUSSEN, JONAS 

LEEMANS 

Voor wie? vanaf 6 jaar 

Wanneer? za 11 dec 2021 – 15u  

Locatie? CC Maasmechelen 

Extra info 

QUINNIE & QUINN ontsnappen aan de Grote Leider en een bestaan vol 

regels. Ze komen terecht in een wereld van angsten en onzekerheid. 

Het is een zoektocht naar vrijheid. Langs verlaten steden, watervallen 

en ontploffende paddenstoelen. Niets lijkt wat het is, of lijkt dat alleen 

maar zo en is alles exact wat het lijkt? Steeds weer nieuwe uitdagingen 

kruisen hun pad.  

Prijs? 8 euro / 7 euro: abo & groep / 6 euro: - 12j 

 JEUGDVERENIGING KSA DE BLAUWVOET 

MAASMECHELEN 

KSA Maasmechelen is de nieuwste UiTPASpartner. Hiermee groeit het 

rijtje jeugdverenigingen weer die samen UiTPAS Maasland sterk 

maken. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen 80% korting op 

het lidgeld. Bovendien spaart ieder lid met een UiTPAS 24 punten die 

ze weer kunnen omruilen voor leuke voordelen. Meer weten over 

welke jeugdverenigingen allemaal UiTPASpartner zijn? 

www.uitpasmaasland.be  

 TRAININGSATELIER AANDACHT IN ACTIE  

Tijdens 'Aandacht in Actie' leer je opkomen voor jezelf, op een 

positieve manier grenzen stellen, aanvaarden en respecteren, 

‘zichtbaarder’ worden en je assertiever op te stellen. Al doende 

ervaren je wat er in je lichaam omgaat en wat het effect is van je 

gedrag. We versterken je zelfvertrouwen, zelfbeheersing en 

weerbaarheid.  

Leeftijd: 12-14j.  

Data: 27, 28, 29 december.  

Locatie: Sporthal de Kommel.  

Prijs: 75 euro (Contacteer ons als dit moeilijk is, dan zoeken we samen 

naar een oplossing). Inschrijven: https://arktos.be/nl/vorming/taaialb 

  

 

http://www.uitpasmaasland.be/
https://arktos.be/nl/vorming/taaialb

