
Uitnodiging thema-avond 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op woensdagavond 11 oktober 2017 organiseert de Oudercommissie van het LCL de 
theateravond ‘Go for it!’, een thema-avond waar u tips en tools krijgt hoe u uw puber kunt 
motiveren om aan het werk te gaan en vooral ook aan het werk te blijven. 

U wordt van harte uitgenodigd deze inspirerende en ontspannen avond mee te beleven. 

Motivatie hangt samen met keuzevrijheid, vooruitgang boeken en betrokkenheid van 
anderen. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Dat laat DNL op een hele praktische manier 
zien. DNL is gespecialiseerd in gesprekken tussen ouders en pubers. De acteurs spelen 
herkenbare situaties waarin het thema motivatie centraal staat. Ze laten valkuilen zien die 
leiden tot misverstanden of zelfs conflicten. Tussentijds vragen ze om feedback: “wat 
zouden jullie doen?”. Vervolgens spelen de acteurs de aangedragen oplossingen terug in 
de scène.
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Een programma waarin u inzicht krijgt in uw rol als ouder, met veel vaart en humor, waarin 
u kunt meedenken, meepraten en meelachen!

Reacties van ouders
"Het ging echt over de praktijk en is daardoor herkenbaar."
"Leerzaam, leuk dat het interactief is!"
"De interactie vond ik zeer positief. Hieruit blijkt dat de meeste ouders voor dezelfde 
dilemma’s staan.“

Een sfeerimpressie van een DNL ouderavond vindt u op:
http://www.dnltheatercollectief.nl/index.php/aanbod-voor-scholen

De oudercommissie nodigt u, mede namens het LCL, graag uit voor deze thema-avond, 
waarin u na het spelen van de scenes in gesprek gaat met de acteurs en met elkaar over 
het thema motivatie.

Indien u bij deze avond aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via oudercommissie@lcl.nl
Locatie: aula Casimir gebouw
Wanneer: Woensdag 11 oktober
Tijdstip: van 20.00 – 22.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Met vriendelijke groeten,

Oudercommissie Lorentz Casimir Lyceum
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