WEEK VAN DE
OPVOEDING 2021
ACTIVITEITEN
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Basisschool De Schouw
Hulpvragen over de sociale ontwikkeling
van uw kind op de basisschool?
Deze kunt u één op één stellen aan Kim Ockeloen.

Maandag 4 oktober
9.00 - 14.00 uur

Bibliotheek De Tweede Verdieping
Vertel eens...
is de uitnodiging om met elkaar en Lucas Oldeman van het
consultatiebureau in gesprek te gaan over opvoeden van
kinderen in de leeftijd van 0 - 3 jaar.

Maandag 4 oktober
10.00 - 11.00 uur
&
Vrijdag 8 oktober
10.00 - 11.00 uur

Jellinek
What’s up met Gamen
Wat is gameverslaving en tips en tricks om gamen
bespreekbaar maken.

Maandag 4 oktober
19.30 - 21.30 uur

Digitaal Stuur een mail naar:
Philip.Goedhoop@jellinek.nl
Daarna ontvangt u een uitnodiging voor
de online bijeenkomst

MOvactor
EHBO bij kinderen in en om het huis
Wat te doen bij de meest voorkomende kinderongevallen.

maandag 4 oktober
19.30 - 21.00 uur

Buurtplein Zuid, Ratelaar 37
Aanmelden: mail naar pvanes@movactor.nl
Minimaal 4 en maximaal 20 deelnemers

Jeugdgezondheidszorg
Vertel eens... waar kan ik informatie vinden over
gezond opgroeien. Ook kunt u u vragen stellen aan
jeugdverpleegkundigen Simone en Wendela. Voor ouders met
kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar.

Dinsdag 5 oktober
15.00 - 16.00 uur
&
Vrijdag 8 oktober
15.00 - 16.00 uur

Digitaal
Voor deelname op 5 oktober klik hier
Voor deelname op 8 oktober klik hier

BLOS kinderopvang
Hoe voorlezen je kan helpen bij positief opvoeden
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 8 jaar.

Dinsdag 5 oktober
20.00 - 21.30 uur

Groenling 7
Aanmelden: mail voor 30 september naar:
manager-groenling@blos.nl
Maximaal 20 deelnemers

Bibliotheek De Tweede Verdieping
Ouder-kindochtend
thema Tijd voor jezelf maken bij het opvoeden van kinderen
gaat met vallen en opstaan met Leonie Labrie. Voor ouders
en kinderen van 0 - 3 jaar.

Woensdag 6 oktober
10.00 -11.00 uur

Stadsplein 1c.
Aanmelden via de website www.detweedeverdieping.nu

Santé Partners
Navigeren door de puberteit
over positief contact en communicatie met je puber. Een
informatieve en interactieve workshop.

Woensdag 6 oktober
19:30 - 21:00 uur

Buurtplein Zuid, Ratelaar 37
Aanmelden en/of meer informatie, mail naar
groepswerk@santepartners.nl
Minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers

Villa Pinedo
Leer kijken door de ogen van je kind!
Webinar voor gescheiden ouders. Stel live je vragen aan twee
ervaringsdeskundigen,

Donderdag 7 oktober
20.00 -21.00 uur

Digitaal
Voor aanmelding klik hier

Bibliotheek De Tweede verdieping
Taalbrigade Kids
Voor ouders en ouders met kinderen 0 - 4 jaar
die willen oefenen met de Nederlandse taal.

Vrijdag 8 oktober
9.30 - 11.45 uur

Stadsplein 1c

MOvactor
Maak je eigen broodcreatie!
Ouder en kindactiviteit. We toveren een boterham om in
een leuke creatie; een dier, een zonnetje of een bloem?
Verzin het zelf!

Woensdag 6 oktober
14.30 - 16.30 uur

Buurtplein Zuid, Ratelaar 37

MOvactor
Ik en mijn gezin
Een speelse activiteit voor kinderen over hoe hun
gezin eruit ziet en wat voor klusjes zij thuis doen.

Woensdag 6 oktober
15.00 - 16:30 uur

Buurtplein Batau, Dukatenburg 1

Villa Pinedo
Training voor gescheiden ouders
Je leert om jezelf en jullie kind zo goed mogelijk
te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces.

Vooraf aanmelden,
mail voor 30 september naar
kim.ockeloen@bsdeschouw.nl
Maximaal 15 plekken

Altijd

Stadsplein 1c.
Aanmelden via de website www.detweedeverdieping.nu

Digitaal
Voor deelname klik hier
Gratis voor de eerste 20 deelnemers

