
Wordt wereldwijd aandacht besteed aan het belang van de
mondgezondheid!

WAT IS DAT DAN !? Een te GEK evenement waarin we kinderen van 11/12 
jaar stimuleren en informeren over het belang van een goede mondgezondheid. Niet met droge 
leerstof, maar met spannende chemische proefjes met zuur en kalk of porselein en schuurmid-

delen. Biologie, scheikunde en natuurkunde door “MAD” professors vormen 
de basis voor deze manier van informeren. 

Als moeder van een 12 jarige 
pre-puber, en werkzaam in de 
tandheelkundige branche 
constateerde ik dat de motivatie, 
juist in deze leeftijdsgroep in gevaar 
is. In plaats van dit te laten bij een 
constatering heb ik iets bedacht:

ALLES MET MUZIEK, 

GOED VOOR
PUBERTANDEN 

BEELDEN EN HUMOR! 
• EN: natuurlijk is er ook een    
 wedstrijdelement: De winnende school   
 mag gratis met een klas naar NEMO
• EN: we gaan proberen een    
 POETSZINGRECORD neer te zetten!!
• EN: OUDERS ZIJN JUIST WELKOM, 
 je bent nooit te oud om te leren!

Weet u dat... 

het gebit pas met 

22 volwassen is en 

tot die leeftijd extra 

gevoelig voor gaatjes 

en slijtage?

Programma van dit bijzonder evenement 8 februari UMCG Groningen, 8 maart RAI Amsterdam 
en 20 maart 2018 Brabanthallen Den Bosch:

12.00-12.45 uur  Ontvangst en lunch (zelf meenemen)
12.45-13.35 uur Proeven en informatie op diverse locaties
13.35-14.00 uur Docenten, theater, poetsen en muziek

Graag nodig ik u uit met de leerlingen (en ouders) uit groep 8 van uw school GRATIS aan deze
evenementen deel te nemen. Een antwoord met daarin de contactgegevens is voldoende om uw 
leerlingen in te schrijven voor dit spannende, ludieke en zeer educatieve evenement.
Ira van Eelen, ira_vaneelen@hotmail.com, 06-53460633
NB! Er is materiaal waarmee u zich op de dag kunt voorbereiden en na afloop mee door kunt gaan.

Op deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan het belang 
van de mondgezondheid!

WAT IS DAT DAN !? Een te GEK evenement waarin we kinderen van 11/12 
jaar stimuleren en informeren over het belang van een goede mondgezondheid. Niet met droge 
leerstof, maar met spannende chemische proefjes met zuur en kalk of porselein en schuurmid-

delen. Biologie, scheikunde en natuurkunde door “MAD” professors vormen 
de basis voor deze manier van informeren. 

Als moeder van een 12 jarige 
pre-puber, en werkzaam in de 
tandheelkundige branche 
constateerde ik dat de motivatie, 
juist in deze leeftijdsgroep in gevaar 
is. In plaats van dit te laten bij een 
constatering heb ik iets bedacht:

ALLES MET MUZIEK, 
BEELDEN EN HUMOR! 
• EN: natuurlijk is er ook een    
 wedstrijdelement: De winnende school   
 mag gratis met een klas naar NEMO
• EN: we gaan proberen een    
 POETSZINGRECORD neer te zetten!!
• EN: OUDERS ZIJN JUIST WELKOM, 
 je bent nooit te oud om te leren!

Weet u dat... 

het gebit pas met 

22 volwassen is en 

tot die leeftijd extra 

gevoelig voor gaatjes 

en slijtage?

Voorlopig programma van dit bijzonder evenement in de RAI :
12.00-12.45 uur  Ontvangst en lunch (zelf meenemen)
12.45-13.35 uur Docenten, theater, poetsen en muziek
13.35-14.00 uur Proeven en informatie op diverse locaties

Graag nodig ik u uit met de leerlingen (en ouders) uit groep 8 van uw school GRATIS aan dit 
evenement deel te nemen. Een antwoord met daarin de contactgegevens is voldoende om uw 
leerlingen in te schrijven voor dit spannende, ludieke en zeer educatieve evenement.
Ira van Eelen, ira_vaneelen@hotmail.com, 06-53460633

NB! Er is materiaal waarmee u zich op de dag kunt voorbereiden en na afloop mee door kunt gaan.

8 FEBRUARI, 8 & 20 MAART 2018  
OP WORLD ORAL HEALTH DAY

Lustrum  5 jaar


