
 

 

 
Betreft:  Ouderavond met thema Onder Invloed (i.s.m. Terugspeeltheater Playback)  
Datum:   17 november 2022 van 20.00 - 21.30 uur 
Locatie:   OSG De Hogeberg 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de interactieve ouderavond met als 
thema Onder Invloed. De ouderavond wordt georganiseerd in samenwerking met 
Terugspeeltheater Playback en gaat over hoe je je kind kunt helpen bij het aangeven 
van zijn of haar grens bij drank- en/of drugsgebruik. Communicatie met jongeren/pubers 
is daarbij de rode draad en dat maakt deze avond voor iedere ouder/verzorger ook zo 
interessant en nuttig. Ook als er geen drank of drugs in het spel zijn.  
 
Drank en drugs blijven een actueel thema voor jongeren. Texel is hierop ook absoluut 
geen uitzondering. Dat experimenteren spannend is en het onbekende lokt, hoort bij 
jong zijn. Toch wil je als ouder jouw kind(eren) behoeden voor gebeurtenissen waar ze 
later spijt of last van krijgen. Natuurlijk wil je dat ook graag effectief communiceren. Dat 
dit niet altijd eenvoudig is, weten we allemaal.  
 
Terugspeeltheater Playback vormt een interactieve loopbrug tussen de ouders en 
acteurs. De naam zegt het al; terugspeeltheater. Door scenes weer opnieuw te spelen 
kunnen ouders van elkaar leren hoe om te gaan met drugs-en alcoholgebruik bij 
kinderen. Hierbij worden over en weer tips en oplossingen gedeeld. Het mooie van de 
voorstelling is dat het gevoel opspeelt van “Ja, dat gebeurt bij ons ook”, maar ook van 
“Zo kan ik de discussie dus ook aan gaan”. Zeer praktisch en absoluut nuttig voor alle 
ouders.  
 
Een leuke indruk van de Playback kunt u zien via deze link.   
 
Wij hopen op een grote opkomst, zodat we er met elkaar een mooie interactieve en 
leerzame avond van kunnen maken.  
 

https://www.tgplayback.nl/ouderavond/onder-invloed/


 

 

De derdeklassers krijgen de jongerenvoorstelling “Hot Spot” overdag op 
school te zien op 15 of 16 november. Hot Spot is een realistisch verhaal over 
drankgebruik, blowen, vriendschap en feesten. Tijdens het interactieve deel na 
de voorstelling zijn leerlingen met elkaar in gesprek. Over eerlijkheid, 
zelfvertrouwen en zorgen voor elkaar. Want wanneer zeg je nee, als de rest ja 
zegt? Hot Spot laat zien dat iedereen het op zijn eigen manier leuk kan 
hebben. Ook zonder alcohol en drugs. 
 
Meer informatie kunt u hier lezen op.   

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Schoolleiding OSG De Hogeberg 
 

https://www.tgplayback.nl/jongerenvoorstelling/hot-spot/

