
ToothCamp..met meer dan
30 stands, theater & muziek,
geven we achtste groepers op
speelse wijze informatie over
mondzorg. Geen droge saaie

stof, maar interactief en educatief. De diverse
opstellingen geven de kinderen van alles te doen
en beleven dat met mondgezondheid te maken
heeft. Gekke chemische proefjes, zelf gaatjes
boren, porselein breken, scheikundeles door een
MAD professor… het is maar een voorbeeld van
alle gave dingen die ze op een ToothCamp kunnen
beleven om zo meer over hun mondgezondheid te
leren. 
ToothCamp duurt een middag, en er is een creatief
lesprogramma voor de scholen beschikbaar.

ToothCamp is ontstaan uit
ongerustheid over het puber
gebit. Soms lijkt het alsof cariës
iets van vroeger is. Maar het
tegendeel is waar. Pubers en pre

pubers scoren steeds slechter op het gebied van
mondhygiëne, terwijl hun tanden en kiezen juist
nog zo kwetsbaar zijn. Het gevolg is cariës,
tanderosie en uiteindelijk het verlies van tanden.
En dat terwijl we steeds ouder worden en ons gebit
dus steeds langer nodig hebben. Er ontbreekt
kennis en motivatie. Niet alleen bij kinderen maar
soms ook bij ouders. ToothCamp is dan ook naast
een hele leuke middag; een communicatie-middel
met scholen, pre-pubers en hun ouders.

ToothCamp goed voor pubertanden. Bekijk de webversie

Uitnodiging
het leukste gratis schoolreisje voor de mond

voor aanmeldingen klik je hier

voor de website klik je hier

ToothCamp is voor alle scholen
GRATIS en voor kinderen uit groep
8. Het programma duurt een
middag en laat zich prima
combineren met andere
activiteiten.

ToothCamp data:
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       Amsterdam     
02 april 2020   Brabanthallen 

 Den Bosch
Vervoer:
In principe regel je als  school zelf

mailto:info@toothcamp.nl
http://www.toothcamp.nl/
https://stichting-toothcamp.email-provider.nl/web/xdb3bn9z7w/lemt8ucrsl


Facebook Website

voor de website klik je hier In principe regel je als  school zelf
het vervoer naar een ToothCamp,
maar een financiële bijdrage is
wellicht wel mogelijk. Vraag
hiernaar, indien nodig.
Informatie/aanmeldingen:
Stuur je email naar:
info@toothcamp/nl 
Vermeld de naam en
contactgegevens van je school bij
je aanmelding en het aantal
leerlingen waarmee je wilt komen.
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