
 

 

Datum 5 oktober 2021 
Onderwerp Thema-avond ouders 
  

Behandeld door S. van Wieren 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is niet ongebruikelijk dat pubers gaan experimenteren met drank en drugs. 
Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar onder druk van vrienden drinken of 
gebruiken pubers soms meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. Hoe help 
je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar grens? En hoe zet je pubers kritisch aan 
het denken over wat normaal is en wat niet? 
 
Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de thema-avond over groepsdruk en 
genotmiddelengebruik op: 
 

Datum: dinsdag 26 oktober 
Tijd:  19.30 tot 21.30 uur  
Locatie: kantine van Plein Joure  

 
Het eerste deel van de avond bestaat uit de voorstelling “De la Noya”, uitgevoerd door 
Theater Smoar in samenwerking met VNN (Verslavingszorg Noord Nederland): 

De la Noya is de nieuwste hype onder jongeren. Het is vet en het is cool. Het zorgt 
ervoor dat je lef krijgt, dat je grenzen vervagen en dat je dingen doet die je nooit hebt 
durven doen. De la Noya gaat over jongeren. Jongeren die DLN ontdekken en in het 
geheim willen uitproberen wat het met je doet. Je hoort er pas echt bij als je je aan DLN 
durft over te geven. Vrienden worden uitgenodigd en iedereen mag het ervaren. Er is 
slechts 1 regel: Wat er ook gebeurt of wie er ook wat vraagt….mond dicht. 

 
Het tweede deel van de avond bestaat uit een presentatie van VNN en gaan we met 
elkaar in gesprek. Zo hoort u hoe andere ouders met het onderwerp omgaan in de 
thuissituatie en kunt u ervaringen en tips uitwisselen. 
 
Op 25 of 26 oktober bekijken de leerlingen uit leerjaar 2 dezelfde theatervoorstelling “De 
la Noya” over groepsdruk, genotmiddelengebruik en opkomen voor jezelf. Na afloop van 
de voorstelling gaan de acteurs met de leerlingen hierover in gesprek.  
 
Deze thema-avond staat open voor de ouders van de leerlingen uit alle leerjaren van 
Plein Joure. Ik nodig u dan ook van harte uit om deze avond bij te wonen. 
Via deze link kunt u zich tot 22 oktober opgeven. 
 
Ik hoop u op de 26e te mogen begroeten!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Alinka Spijkers  
Directeur Plein Joure 
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Aan alle ouder(s)/verzorger(s)  
van Plein Joure 


