STOP 4-7 Team regio Hasselt
011/27 94 07
stop4-7@hummeltjes.be
Betreft: data STOP4-7-training Hasselt
Beste ouders, leerkrachten en directie,
Voordat we van start gaan met de STOP4-7-training, geven we u graag alvast volgende praktische informatie.
Gezien de regelmatig wijzigende Covid-maatregelen kunnen er steeds wijzigingen optreden in onderstaande info.
Het STOP4-7-programma bestaat uit 10 sessies kindtraining, 11 sessies oudertraining
en 4 sessies leerkrachttraining.
De trainingsfase start op dinsdag 4 oktober 2022 en eindigt op dinsdag 13 december2022.
De bijeenkomsten vinden plaats op:

Kindtraining
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 11 oktober
Dinsdag 18 oktober
Dinsdag 25 oktober

Oudertraining
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 11 oktober
Dinsdag 18 oktober
Dinsdag 25 oktober

Leerkrachttraining_____
Woensdag 12 oktober
Woensdag 26 oktober

Geen kind- en oudertraining in de herfstvakantie!
Dinsdag 8 november
Dinsdag 15 november
Dinsdag 22 november
Dinsdag 29 november
Dinsdag 6 december
Dinsdag 13 december

Dinsdag 8 november
Dinsdag 15 november
Dinsdag 22 november
Dinsdag 29 november
Dinsdag 6 december
Dinsdag 13 december

Kindtraining
Telkens van 9u tot 14u30
Locatie:
BKO De Regenboog –
Buitenschoolse Opvang
Boomkensstraat 75
3500 Hasselt (Runkst)
(Parkeren op straat met schijf)

Oudertraining
Telkens van 12u30 tot 14u20
Locatie:
Ontmoetingscentrum Runkst –
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt (Runkst)
(Parkeren op straat met schijf of
op Sint-Hubertusplein)

Woensdag 16 november
Woensdag 30 november

Leerkrachttraining
Telkens van 9u tot 12u
Locatie:
Huis van het Kind (Kaza Kozy)
Maastrichterstraat 96 C
3500 Hasselt

OF Online sessies(indien de op dat moment geldende corona-maatregelen
live-sessies niet toelaten)

Tijdens het trainingsprogramma doen we een aantal huisbezoeken en brengen we ook enkele bezoeken aan de
school. We werken met een heen-en-weerschriftje waar u, als ouder of leerkracht, uw feedback in kan geven.
Na de trainingsfase doen we samen een eindevaluatie en brengen we nog gedurende 3 maanden op vraag
enkele huisbezoeken en bezoeken aan de school.
Er zijn tevens 1 of 2 terugkommomenten voorzien.
Voor de algemene onkosten van het programma wordt een éénmalige ouderbijdrage van 20€ gevraagd die bij
start van de training via overschrijving dient te worden betaald.
De medewerkers van het STOP4-7 programma zijn telefonisch te bereiken binnen de kantooruren op het
nummer 011/27 94 00 of 0499/69 22 13 of via het mailadres stop4-7@hummeltjes.be
Voor dringende situaties kan u 24/24 terecht op het nummer 011/27 94 00.
Neem ook een kijkje op onze website www.stop4-7.be of bezoek onze facebookpagina van CKG ‘t Hummelhuis
https://www.facebook.com/ckgdehummeltjes/Hummelhuis
Vriendelijke groeten,
Het STOP4-7-team Hasselt: An, Kathleen, Debbie en Thomas

