Uitnodiging voor alle ouders Voortgezet Onderwijs en Basisonderwijs
dinsdag 13 juni 2017

Doen is de beste manier van denken
thema-avond over creativiteit, leren en veranderen
Arthur Kruisman en Patrick Donath geven een verfrissende kijk op noodzaak
en mogelijkheden voor verandering in onze rol als opvoeder, werknemer en
burger.
Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Sinds
2008 geven zij inspirerende werksessies over een onderwerp dat samen te
vatten is als ‘doen is de beste manier van denken’. Hun gelijknamige video is
op sociale media miljoenen keren bekeken en heeft hun bekendheid een
flinke duw in de rug gegeven.
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GUTM8xnh7DM&app=desktop

De workshop ‘doen is de beste manier van denken’ is een vlammend betoog
over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds
sneller lijkt te gaan. En daar waar verandering sneller gaat dan ons
veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe strategieën nodig. Hoe ga je daar
als ouder mee om? Het doen en het denken worden in de workshop
nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht en meer vrijheid van
denken en doen is daarin essentieel. In de workshop wordt gewerkt met
toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse
korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen
goed te doorleven en te internaliseren.
De avond begint om 20.00 uur en sluit af om 21.30 uur.
Daarna is er gelegenheid om na te praten tot 22.15 uur.
Koffie en thee staan klaar vanaf 19.40 uur.

Kaarten
Vanaf maandag 15 mei a.s. kan er bij de receptie één toegangskaart per gezin
opgehaald worden. Vanaf maandag 29 mei a.s. kan een tweede toegangskaart
opgehaald worden, voor zover er dan nog kaarten beschikbaar zijn. Zorg dat je
zoon/dochter er op tijd bij is!
Voor ouders van het Basisonderwijs zijn op dezelfde data kaarten bij het eigen
secretariaat te verkrijgen.
Ook kan er per mail een kaartje opgevraagd worden.
Voor het Voortgezet Onderwijs: werkplaatsvo@wpkeesboeke.nl of voor het
Basisonderwijs: werkplaatsbo@wpkeesboeke.nl .
We ontmoeten je graag op 13 juni!
Namens de Ouderraad VO,
Jurriaan Cals, Ton Puntman en Sander Dorgelo

