Hallo

d

r!
a
a

Hoe gaat het met jou? Het is een moeilijke
tijd om op te groeien, dat beseffen we in
Sint-Niklaas maar al te goed. Hopelijk zijn
de examens goed verlopen en kan je
het de komende weken rustig aan doen,
geen gestress over toetsen en taken en
even het hoofd leeg maken.

JONG. WILD. GOUD.
We lanceerden met de stad onlangs het nieuwe label Jong. Wild. Goud.
Alle initiatieven die de stad neemt voor kinderen en jongeren kan je voortaan
herkennen aan dit label. Waarom we dit doen? We vinden het superbelangrijk
dat kinderen en jongeren graag in onze stad wonen, naar school gaan, opgroeien,
zich amuseren, enz. Voor Sint-Niklaas zijn kinderen en jongeren goud waard!

KERSTVAKANTIE
Eindelijk, vakantie! Die zal jammer genoeg anders verlopen dan een ‘normale’
vakantie. Geen grote familiefeesten, geen sleepovers bij klasgenoten,...
We geloven er wel in dat jullie genoeg andere ideeën hebben om contact
te houden met elkaar! Een wandeling of een fietstochtje? Maak zelf een
cadeautje voor één van je klasgenoten of familieleden. Of laat via onze
postkaart iemand weten dat hij/zij voor jou goud waard is. Volg onze
Instagram “Baas in Sint-Niklaas” voor andere tips. Zo houden we samen
de moed erin!
Spreek je buiten af met vrienden? Dat mag met een groepje van 4 in totaal!
Neem zeker je mondmasker mee en draag het op drukke plaatsen (zoals
de Stationsstraat en het skatepark). Probeer voldoende afstand te houden,
maar vergeet je knuffelcontact niet extra hard te knuffelen deze periode!
Gaat het niet, heb je een lastige dag of een probleem dat je met niemand
kan bespreken? Op de flyer kan je verschillende organisaties vinden waarbij je
terecht kan. Praten helpt!

Jullie zijn echt goed bezig en we zijn
heel fier op jullie! Courage en tot snel!
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