Nieuwsbrief niet leesbaar? Bekijk de online-versie.

INFO VOOR OUDERS: HET BEROEPENHUIS IS OPEN IN KROKUS- EN PAASVAKANTIE

Bericht voor ouders: voor het eerst is Het Beroepenhuis
open tijdens krokus- en paasvakantie!
Welke talenten heeft zoon of dochter? Welke interesses?
En vooral: welke (knelpunt)beroepen en studierichtingen sluiten daarbij aan?
Het antwoord ontdekken gezinnen met kinderen (11 – 14 jr.) spelenderwijs in Het Beroepenhuis. Voor
het eerst kan dit tijdens de krokus- en paasvakantie.
Talrijke interacties en doe-opdrachten loodsen je door twee verdiepingen tentoonstelling. Je maakt
kennis met zowat 40 (knelpunt)beroepen. En wat meer is: je ontdekt je eigen talenten.
Kom op speurtocht, je krijgt er een leerrijke bundel bij én informatie over studierichtingen en het
nieuwe schoolsysteem.

Wanneer?
Van 9u30 – 16u30.
Woensdag 6 maart & vrijdag 8 maart (krokusvakantie)
Woensdag 10 april & vrijdag 12 april (paasvakantie)
Tussendoor is er nog een Gezinsdag op zondag 24 maart!
Prijs: 6,5 euro per persoon (cash, geen bankautomaten in de buurt).
Speciale tarieven:






Een kind dat al met school is geweest mag gratis binnen samen met 2 ouders.
Dit is een UiTPAS-activiteit: je spaart of wisselt punten en er is een kansentarief.
Kinderen -10 jr. krijgen gratis toegang.
Leerkrachten krijgen korting.

Alle info: www.beroepenhuis.be/gezinsdagen

GEEF JE DEZE INFO DOOR AAN ALLE OUDERS EN KINDEREN IN JE NETWERK? DANKJEWEL!

Een dagje Gent: beroepen en natuur
Je bezoek aan Het Beroepenhuis combineer je vlotjes met De Wereld van KINA – De Tuin. Beide locaties
liggen op wandelafstand van elkaar en zijn bijzonder interessant voor kinderen, tieners en jonge
pubers.
Alle info over De Wereld van KINA vind je hier.

Info van partners

Kick-off InnoVET 3/04/19

Op woensdag 3/04/2019 organiseert RTC - op vraag van het Departement
Onderwijs & Vorming - een inspiratiemoment waar thema's vanuit de zeven
transitie-prioriteiten centraal staan.
Wat staat je te wachten als onderwijsprofessional? En vooral, hoe kunnen we
vernieuwend onderwijs aanbieden voor de toekomstige samenleving en haar
ondernemingen?
Razend actuele en relevante vragen, in het bijzonder voor het onderwijs (van de
toekomst). Daarom wil RTC Oost-Vlaanderen samen met jou vooruitblikken. Acht
boeiende sprekers nemen het voortouw en vertellen hoe zij met deze evoluties en
veranderingen in de praktijk omgaan.
Alle info en inschrijvingen.

Ik wil geen nieuwsbrieven meer ontvangen, schrijf me uit

Het Beroepenhuis
Doornzelestraat 86-92
9000 Gent
09/330 85 50

www.beroepenhuis.be
www.beroepenthuisindeklas.be

