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Arkades Zomert
Beste Belgen
Onze landgenoten zijn
(voor
een
keer)
allemaal verenigd en
de nationale driekleur
siert de straten! We
duimen
voor
onze
Duivels. Voor sommigen
onder ons valt de
voetbalgekte
samen
met
de
laatste
examens! Ook voor
hen: duimen omhoog!
Veel leesplezier!
Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Kalender
25 t/m 28 juni
bezoek onze stand
op de Herentalse
BRADERIJ
ARKADES ZOMERT
periode 1: 30/6 – 11/7
periode 2: 18/8 – 29/8
17 september ‘14
thema-avond
“Werk mee aan de
ontplooiing van je
kind”.
(19u30 tot 22u)
€15 p.p.
€25 per koppel

We ronden de inschrijvingen voor juli af. Wens je nog laattijdig in te schrijven, stuur
je gewenste programma door naar info@arkades.be. De organisatie bekijkt welke
plekjes nog open staan. Duimen dat je erbij bent!
Wegens het grote succes van de workshop 3D-tekenen willen we nog meer
kinderen de kans geven om deze unieke cursus te volgen. 3D-tekenen wordt nu
ook gegeven in week 2 !

Braderij Herentals
Kom ons zeker een bezoekje brengen en sta versteld van
onze spectaculaire stunts!
Doe ook zeker mee met de wedstrijd en win:
 1 x een gratis cursus van 10 weken
 1 gratis deelnamedag Arkades Zomert
 een smartgame.
Standplaats: Bovenrij (ter hoogte van huisnummer 62).
We zoeken nog helpers om onze stand mee te
bemannen. Lees meer op de volgende badzijde
‘Ouders@Arkades’.

Thema-avond “Werk mee aan de ontplooiing van je kind”
Vanuit jouw kracht de opvoeding ter harte nemen
Tijdens deze workshop krijg je meer inzicht in de ontplooiing van je kind. We staan
stil bij wat je kind nodig heeft om zijn talenten te ontwikkelen.
We gaan op zoek naar onze kracht als (groot)ouder en naar wat we nodig
hebben om in die kracht te blijven staan.
Op die manier zetten we stappen in opvoeden met respect voor zowel onze
kinderen als onszelf.
Deze workshop richt zich tot (groot)ouders/verzorgers en andere opvoeders van
kinderen uit de basisschool.
Ze werd uitgewerkt vanuit de visie en methodologie van PRH, een landelijke
vormingsinstelling gespecialiseerd in persoonlijke groei.
Je krijgt een aantal inzichten mee en er worden gerichte vragen gesteld die je
doen kijken naar jouw specifieke kind(eren).
Met een eenvoudige leidraad kan je hier nadien verder mee aan de slag.
De workshop wordt gegeven door Alex Sarlet, vormingswerker bij PRH Vlaanderen.
Meer informatie over PRH vind je op www.prh.be en www.ouders.prh.be.
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Ouders @ Arkades
Beste collega, ouder, sympathisant, …
Arkades is nu een maand of 6 operationeel. Er zijn zo’n 34 coaches/vrijwilligers en 4 medewerkers, die
samen allerlei initiatieven vorm geven:
 Arkades After School met ook Arkades Zomert
 WiWeter in samenwerking met Thomas Moore
 Label STEM-academie (door Technopolis)
 Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Kempen
 Arkades Late Night
Op de nieuwe website www.arkades.be kun je er meer over lezen.
Alles is volop in ontwikkeling en dat brengt heel wat werk en kosten mee. Momenteel is het belangrijk
om Arkades meer bekendheid te geven, zodat er voldoende interesse (én inschrijvingen) komen.
Vandaar het idee om enthousiaste ouders te zoeken die Arkades mee willen ondersteunen op
allerlei mogelijke manieren:
 mee sponsors/investeerders zoeken
 helpen Arkades bekend te maken
 de handen uit de mouwen steken op infomomenten
 hulp bij wat dan ook dat met de organisatie te maken heeft
 initiatief nemen om iets voor ouders en kinderen te organiseren, bv. een uitstapje
 …
Een eerste activiteit waar de hulp van ouders welkom is, is onze stand op de braderij in Herentals.
Deze loopt van woensdag 25 juni tot zaterdag 28 juni. De braderij is open van 14u tot 21u (zaterdag
tot 20u).
Arkades heeft een kraam in de Bovenrij (ter hoogte van huisnummer 62). De werking zal er
voorgesteld worden aan de hand van korte demonstraties. Een enthousiast, bemande stand kan
veel nieuwe mensen lokken.
Wij zouden het heel fijn vinden als u een handje kwam toesteken en/of deel wil uitmaken van het
team ‘Ouders@Arkades’. Als u dat wenst, stuur dan een mailtje naar info@arkades.be met daarin uw
gegevens.
Een invulformulier voor de aanwezigheid op de braderij vindt u bij deze nieuwsflash.
Wij hopen een leuk team te kunnen creëren en willen jullie alvast bedanken voor uw bereidwillige
medewerking!
Ouders@Arkades
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