Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere ideeën. Wij van Stichting Welzijn Lochem willen er ook in deze periode voor u zijn.
Nu de Tienersoos niet door kan gaan, vinden wij het een goed idee om toch contact te blijven houden met onze tieners.
Ook zij kunnen in deze periode best wel wat steun gebruiken en voor u als ouders zal het niet altijd makkelijk zijn om uw
pre- puber bezig te houden.
We mogen als tienerwerk team iedere week een bon van Bol.com van 10 euro weggeven.
Wat moet uw tiener daarvoor doen….
Het gaat om challenges.
Denk bijv. aan de leukste kunstjes met je huisdier, de gekste goocheltrucs, coole dansjes, een liedje heel goed kunnen
playbacken.
De kinderen kunnen daar filmpjes/foto’s van maken en op hun Instagram account plaatsen.
Als ze ons dan taggen dan kunnen wij de foto’s of filmpjes ook zien.
Wij gaan dan als team kijken wie er heeft gewonnen.
Iedere week is er weer een nieuwe challenge en dus ook weer een prijs te winnen!! Hoe cool is dat.
De eerste challenge voor deze week staat op: https://www.thebestsocial.media/nl/kunstchallenge-thuiszitten/
En hier komt de opdracht..
Verkleed jezelf als melkmeisje/jongen, maak een foto en zet deze op Instagram, tag ons en wij maken dan vrijdag de
winnaar bekend op Instagram of via de Whatsapp. Daar komt ook de nieuwe challenge op te staan.
Je mag zoveel mogelijk spullen gebruiken voor de challenge, je mag het alleen doen maar ook samen als je dat leuker vindt.
Niets is te gek, alles kan, als jij zelf er maar op staat als melkmeisje/jongen.
Hieronder volgen de accounts voor de verschillende tienersosen per kern.
tienersoosgorssel tienersooseefde tienersooslaren tienersoosepseharfsen
Op het centrale Instagram account van Tienerwerk Lochem delen we 1 keer per week dan het winnende filmpje. Mochten
de tieners zelf nog leuke ideeën hebben, dan horen we ze uiteraard graag.
Als u niet wilt dat uw kind op Instagram foto/filmpjes deelt of uw kind heeft geen Instagram dan kunnen ze ook via
Whatsapp naar de leiding van de soos gestuurd worden. De foto’s/filmpjes worden dan alleen door ons team bekeken.
Laren: Joy: 06-17331370, Carmen: 06-28608754
Gorssel: Tristan: 06-34738805, Arjen: 06-30123417
Eefde: Floor: 06-43798193, Boyd: 06-11772176,
Epse/Harfsen: Melissa: 06-43118003, Ellen: 06-30302587
We zouden het echt super vinden als zoveel mogelijk tieners hier aan mee zouden willen doen!!!
Tot slot verwijs ik u graag naar onze facebookpagina: Tienerwerk Lochem: https://www.facebook.com/tienerwerklochem/
Daar staan telkens leuke ideeën en tips op om deze tijd zo aangenaam mogelijk door te komen met uw kids.
Heeft u nog vragen of onduidelijkheden, dan kunt u mij bellen of mailen.
We wensen u veel inspiratie en succes voor de komende periode.
Namens het team Tienerwerk,
Een hartelijke groet van Irma Harmsen
Email: i.harmsen@welzijnlochem.nl, Telnr: 0650645669

Postadres

Bezoekadressen
Gorssel
Lochem
Postbus 196
T 0573-297000 www.welzijnlochem.nl
Den Oldenhof
7241 AD Lochem
T 0575-491830 KvK 59640359
Hoofdstraat B 204 Dr. Rivestraat 1
info@welzijnlochem.nl T 0575-492655 Bank NL85RABO0322361826 7213 CR Gorssel 7241 AS Lochem

Lochem
Stadshuus
Markt 3
7241 AA Lochem

