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Aan: de ouders/verzorgers van klas 1 en klas 2

Den Haag, 2 oktober 2018
Betreft : Ouderavond Like Me

Geachte ouders/verzorgers,
Graag nodig ik u, mede namens de ouderraad van Lyceum Ypenburg, uit voor de
ouderavond Like Me op woensdag 17 oktober. Deze ouderavond zal in het teken staan
van (digitaal) pesten. We hebben theatergroep PlayBack (tgplayback.nl) uitgenodigd om
deze ouderavond te verzorgen.
Deze ouderavond is direct gekoppeld aan de leerlingvoorstelling Like, welke in de week
van 5 november a.s. in alle tweede klassen zal worden verzorgd door PlayBack. Tevens
sluit het onderwerp aan bij de gastlessen van HALT over online veiligheid die in de week
van 15 oktober a.s. zullen worden gehouden in alle eerste klassen.
De invloed van social media op pestgedrag neemt een centrale plek in tijdens deze
ouderavond. PlayBack maakt gebruik van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij
scènes uit de voorstelling Like Me opnieuw gespeeld worden en een gespreksleider en
ouders in gesprek gaan over hoe een goed gesprek te voeren met hun kind. Like Me is
indringend, informatief en geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun puber en
de strijd om erbij te horen. Ouders ervaren hoe hun kind kan opkomen voor zichzelf én
voor anderen. Zowel op internet als in het echt.
De voorstelling zal gespeeld worden door drie acteurs en er zal ook een gespreksleider
van PlayBack zijn om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden over (digitaal)
pesten. Het afgelopen schooljaar werd deze avond zeer gewaardeerd door de aanwezige
ouders. Ouders van leerlingen in klas 2, die er toen niet bij aanwezig waren, geven we de
mogelijkheid om alsnog deze avond te bezoeken.
De ouderavond zal plaatsvinden in de aula van Lyceum Ypenburg.
Programma:
19:00 - 19:30 uur: Inloop met koffie en thee
19:30 - 19:45 uur: Welkom door ouderraad en anti-pestcoördinator
19:45 - 21:00 uur: Voorstelling Like Me door toneelgroep PlayBack
We zien u graag op 17 oktober a.s.
Met vriendelijke groet, ook namens de afdelingsleiders klas 1 en 2 en de mentoren,
Michelle Stouten-van Tol
Docent Engels
Vertrouwenspersoon & anti-pestcoördinator

