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Dazzle Days

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De media hebben het afgelopen jaar vol gestaan met verontrustende
berichten over stress en druk bij jongeren als gevolg van COVID-19. Als
ouder/verzorger zal u dit niet zijn ontgaan. Enige tijd geleden heeft u van
ons een vragenlijst over de gevolgen van COVID-19 ontvangen. Hieruit
blijkt dat een groot deel van u vindt dat kinderen veel last hebben
ondervonden van de lockdown.

ROER College Schöndeln vindt het belangrijk hier iets aan te doen en in
actie te komen. We zijn de samenwerking met het Dazzle Days-team
aangegaan en dit heeft geresulteerd in een uniek event waarbij de nadruk
ligt op het sociaal-emotionele welzijn van onze leerlingen.

Dazzle Days, een uniek en gratis programma
Zou het niet fijn zijn als uw kind(eren) rust en ontspanning kunnen ervaren in
hun hoofd en even niet bezig hoeven zijn met leren en presteren? Ze zich
veerkrachtig en blij kunnen voelen, in een veilige verbinding met de wereld
om hen heen?
ROER College Schöndeln biedt met de Dazzle Days een gratis 5-daags
programma voor leerlingen aan. Ze krijgen hierbij de mogelijkheid om meer
balans en rust te ervaren in hoofd en lijf en in verbinding komen met hun
eigen kracht.

Met Dazzle Days maken ze op een inspirerende manier kennis met
verschillende manieren om die balans weer te ervaren middels social music
production, greentwist cooking, natuur- en beeldende coaching, crazy
science, mindfulness, yoga & boxing, spiegelen met honden en nog veel
meer. Kernwoorden zijn samenwerken, ervaringsleren, grenzen verleggen,
plezier maken, spiegelen, durven en jezelf mogen zijn.



Tijdens de afsluitende dag (op zaterdag) is er een groots multiplay spektakel
en bent u als ouder/verzorger van harte welkom om samen op een ludieke
manier af te sluiten.

Het programma is opgezet conform het Nationaal Programma Onderwijs
voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

De Dazzle Days vinden plaats op maandag 19, dinsdag 20, woensdag 21,
donderdag 22 en zaterdag 24 juli op het terrein van ROER College
Schöndeln. Meer informatie en aanmelden via www.dazzledays.nl/rcs. Heeft
u vragen? Stel ze dan via info@dazzledays.nl.

De aanmelding sluit op 14 juli. Let op: er zijn slechts 110 plekken en
vol = vol. Wees er dus snel bij!

De deelname is geheel kosteloos. Bij annulering van de deelname na 16 juli
vragen wij een vergoeding in de reeds gemaakte kosten.

Met vriendelijke groet,

M.E.J. van de Mortel, MEM
directeur
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