
 
 

Nu even niet! 
 

Een interactieve thema-avond over smartphonegebruik, een onderwerp waar we in deze tijd als 
ouders niet omheen kunnen, georganiseerd door de Oudervereniging van het Augustinianum in 
samenwerking met Helder Theater. 
 
Wij, ouders van pubers kennen het probleem  allemaal: onze kinderen lijken wel verkleefd met hun 
mobieltje en lijken de wereld om zich heen compleet te vergeten en onbelangrijk te vinden. 
Tijdens het eten, tot ze in slaap vallen, op de fiets,  op school, als er een gezellig samenzijn is. Van ‘s 
morgens vroeg tot ’ s avonds laat. Als je iets aan ze vraagt of iets wilt bespreken: altijd moet je de 
concurrentie aan met dat mobieltje. Niet gek dat het vaak leidt tot heftige discussies en handen in 
het haar. 
 
Het  gebruik door kinderen van de mobiele telefoon is voor ons ouders een nieuw fenomeen: toen 
wij jong waren bestonden die heilige apparaatjes nog niet. Hoe moeten we hier mee omgaan? Hoe 
kun je als ouder toch de aandacht van je kind vangen op de momenten dat je dat wilt? Hoe kom je 
tot afspraken over de tijden waarop er wel en geen mobiel wordt gebruikt. Dan kun je denken aan 
momenten als tijdens het eten, tijdens huiswerk, gesprekken met elkaar. Maar ook: wat doen onze 
pubers allemaal met die mobieltjes, waar kijken en luisteren ze naar. Met wie communiceren ze? 
Wat en hoe communiceren ze?  
 

 
Helder Theater speelt voorstellingen waarbij het publiek actief betrokken wordt door middel van 
interactief theater. De acteurs maken lastige en spannende onderwerpen bespreekbaar. Tijdens 
zorgvuldig vormgegeven theaterstukken gaan zij direct aan de slag met de meningen en suggesties 
uit het publiek. 
 
We zien jullie graag op dinsdag 15 november a.s. om 20.00 uur in het Atrium van de school. Inloop 
vanaf 19.30.  De avond eindigt om 22.00 uur. 
Onze thema-avonden zijn populair en druk bezocht! Meld je 
dus voor de zekerheid aan op: 
oudervereniging@augustinianum.nl  
Als het vol is vermelden we dat op de website van het      
Augustinianum. Staat er niets dan kun je ook nog zonder 
aanmelding binnenlopen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Oudervereniging Augustinianum (OVA)  
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