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Landelijke actie tegen pesten voor alle basisscholen van
start: HeldenMoed
De landelijke actie HeldenMoed is van start. Tot 31 maart 2012 kunnen alle
basisschoolleerlingen zelf actief iets tegen pesten doen.Zie de aanvullende
informatie.
Kinderen en scholen gaan wij belonen!
De stichting nodigt kinderen en basisscholen uit om een actie te bedenken
om pesten op school meer bespreekbaar te maken en te verminderen. Dit
kunnen zij bijvoorbeeld doen met een project in de klas, het maken van
een poster of kinderen helpen die gepest
worden. Wij vinden dat hier moed voor nodig is… HeldenMoed! Scholen en
kinderen die de HeldenMoed actie ondersteunen worden ruim beloond.
Win o.a. een iPhone, iPad of Playstation. De schoolklas die met een goed
idee tegen pesten komt wint een geheel verzorgde dag Madurodam.

Wie helpt ons met flyeren?

Wij zijn op zoek naar vele handen voor het belangeloos verspreiden van
onze huis aan huis flyers. Wil je ons hiermee helpen? Alleen of met
vrienden? Laat het ons dan weten en stuur een mailtje naar...
contact@moed.nl

Nieuw. Warme wintercaps
Bestel nu een van onze mooie en warme mutsen met opdruk. Zie de
webshop en bestel een heerlijke warme muts.

Gastlessen voor basis en middelbare scholen
Gastdocenten van de stichting komen graag langs om te vertellen over
pesten, geweld, conflicthantering, geweldloze communicatie en andere
samenhangende onderwerpen.
Onze gastdocenten hebben ruime ervaring. Voor het aanvragen van een
gastdocent,
Lees meer...

Gratis lespakketten en spreekbeurten
Op zoek naar informatie voor het houden van een spreekbeurt over pesten
en geweld?
Lees meer... of u bent op zoek naar lesmaterialen over geweld, Lees
meer...

Draag een badge als signaal tegen geweld!
Laat op en rondom de sportvelden iedereen maar zien dat ook jij tegen
agressie en geweld bent! Geef een positief signaal af en draag met je team
een MOED badge op je sporttenue. Formaat van de badge heeft een
diameter van 78 mm. Bestellen...

