
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder/geïnteresseerde, 
  
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de thema-avond Check It Out; een interactieve 
ouderavond met boeiende informatie en herkenbare ouder-kind sketches door acteurs van Helder 
Theater. Deze avond zal met medewerking van kinderarts Harmen Haanstra van het Maasziekenhuis 
Boxmeer en preventiewerkers van Novadic-Kentron worden georganiseerd. 
   

Achtergrondinformatie over Check It Out 
In Boxmeer heeft 11% van de 12-18-jarigen recent hasj/wiet gebruikt, 35% heeft recent alcohol 
gedronken en 26% heeft recent binge gedronken. Middelengebruik lijkt normaler te zijn geworden. 
Gemeente Land van Cuijk heeft daarom preventie van alcohol, roken en drugs hoog op de agenda 
staan.  
 
Alle tweedejaars leerlingen krijgen een voorbereidende les waarbij een jongerenwerker van Sociom 
zichzelf komt voorstellen. Later krijgen zij een interactieve theatervoorstelling te zien van het Helder 
Theater over drie jongeren die hun eigen keuzes maken (onder invloed van vrienden!) over alcohol, 
drugs en roken. De acteurs gaan in gesprek met de leerlingen om bewustwording te creëren over de 
risico’s van alcohol en andere middelen. Vervolgens zal er nog een nabespreking plaatsvinden in een 
derde les, waarbij de docent in zal gaan op hetgeen de leerlingen hebben gezien tijdens de 
voorstelling. 
 
Tijdens de ouderavond wordt er ingegaan op de ontwikkelingen van het puberbrein en de risico’s van 
middelengebruik. Ook levert deze avond u veel kennis en praktische handvatten op in de omgang 
met uw puber. Als ouder heeft u meer invloed dan uw denkt als het gaat over middelengebruik bij 
uw kind. Bent u ook benieuwd welke positieve invloed u hierin kunt hebben? Sluit dan 17 november 
van 19:30-21:15 uur aan bij de thema avond Check It Out! bij het Elzendaalcollege in Boxmeer. 
Meldt u zich aan via https://forms.office.com/r/0bFrcSJK2P of door de QR-code onderin te scannen. 
 
 
We zien u graag op 17 november! 
 
 
Namens de hele werkgroep, 
 
Elzendaalcollege, Metameer, Pro-college, Gemeente Land van Cuijk,  
Novadic-Kentron, Sociom jongerenwerk, GGD Hart voor Brabant,  
Helder Theater, Kinderarts Maasziekenhuis. 
 
 
 

Scan de code om u  
aan te melden! 

https://forms.office.com/r/0bFrcSJK2P

