Speelbabbel
Een gezellige babbel met andere (groot)ouders, terwijl de
kinderen samen spelen? Dan bent u op de Speelbabbel
aan het juiste adres!
WANNEER? Donderdag 4 mei tussen 13.30–15.30 u.
WAAR? Inloopcentrum Het Kruispunt, Weggevoerdenstraat
35 a
VOOR WIE? (groot)ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar
PRIJS? Gratis
INSCHRIJVEN? Niet nodig, u loopt in en uit wanneer het u past.

MaMaCafé

(ook voor PaPa’s en Partners!)

Net fiere mama of trotse papa geworden? Elke tweede
woensdag van de maand staat de koffie en het speelgoed
klaar in ons MaMaCafé. Ervaringen uitwisselen met
andere ouders, of een vraag stellen aan de vroedvrouw of
ondersteuner? Het kan allemaal.
WANNEER? Woensdag 10 mei tussen 8.45-11.30 u.
WAAR? az Sint-Blasius, zaaltje 2e verdieping (Route 85),
Kroonveldlaan 50
VOOR WIE? Mama’s, papa’s en partners met hun baby/peuter
PRIJS? Gratis
INSCHRIJVEN? Niet nodig, u loopt in en uit wanneer het u past.

Vertelmoment

Groeipraatjes

				THEMA ZINDELIJKHEID
Met onze groeipraatjes brengen we steeds een ander thema
waar ouders van baby’s en peuters mee te maken krijgen.
Deze reeks gaat rond het thema ‘Zindelijkheid’.
Luistert u graag naar een deskundige spreker? Deelt u liever
ervaringen met andere ouders? Of lijkt het u allebei wel iets?
We hebben voor elk wat wils!

VORMING ‘ALLES OVER HET POTJE’

WANNEER? Dinsdag 30 mei van 19.30–22 u.
WAAR? CC Belgica, Kerkstraat 24
VOOR WIE? Ouders en andere geïnteresseerden
PRIJS? € 5/ persoon, met een max. van €5/gezin
INSCHRIJVEN?
Via mail naar opvoedingspunt@dendermonde.be of
telefonisch 052-37 85 42
		

BIJTANKSESSIES ROND ZINDELIJKHEID
WANNEER EN WAAR?
Dinsdag 6 juni om 20u.:
Consultatiebureau K&G Buggenhout, Platteput 8 a
Woensdag 7 juni om 20u.:
Consultatiebureau K&G Lebbeke, Brusselsesteenweg 47
Dinsdag 13 juni om 20u.:
Consultatiebureau K&G Sint-Gillis, Resedalaan 42
Donderdag 15 juni om 20u.:
Consultatiebureau K&G Hamme, Achterthof 90
VOOR WIE? Ouders
PRIJS? Gratis
INSCHRIJVEN?
Via mail naar opvoedingspunt@dendermonde.be of
telefonisch 052-37 85 42

‘LOU GAAT OP HET POTJE’

Terwijl uw peuter onder begeleiding van illustrator
Nathalie Segers luistert naar het verhaaltje van Lou de
olifant, gaat auteur Anja Copejans met de ouders aan de
slag rond het thema zindelijkheid. De kindjes gaan na de
voorleessessie ook creatief aan de slag met Lou.
WANNEER? Woensdag 17 mei van 14.30–16 u.
WAAR? Bibliotheek, Kerkstraat 111
VOOR WIE? Peuters/ kleuters en hun ouders
PRIJS? Gratis
INSCHRIJVEN? https://webshopdendermonde.recreatex.be
! OPGELET: beperkte plaatsen !

MEER INFO?
info@huisvanhetkind-dekroon.be
www.huisvanhetkind-dekroon.be
facebook.com/huisvanhetkinddekroon

ONTDEK SNEL

wat er te doen is
IN DENDERMONDE!

T

ijdens de Week van de Opvoeding willen we u, als
ouder, in de bloemetjes zetten voor al het goede werk dat
u elke dag levert. Opvoeden is immers niet altijd makkelijk.
Vragen en zorgen horen er standaard bij, net als de leuke
momenten.
Dit jaar willen we de nadruk leggen op, de alledaagse
dingen die zich ergens situeren tussen veel plezier en grote
ergernis. Samen lachen, huilen, praten en eten… het hoort
er allemaal bij.
Naast de activiteiten in deze folder zetten we ‘opvoeding’
ook op andere manieren in de kijker:
 Het opvoedingspunt zorgt dat de groeibomen weer overal
opduiken, waaruit u als ouder een handig presentje mag
plukken.
 In de bib staat heel veel info over allerhande
opvoedingsthema’s uitgestald, voor wie daar graag eens
tussen snuistert.
 Sommige scholen, IBO’s en kinderdagverblijven bieden u
een lekkere kop koffie aan tijdens een koffiemoment.
 De jeugdverenigingen delen ‘gezinshappers’ uit, een leuk
spelletje om samen met uw kind te spelen.
Wij wensen jullie alvast een fijne Week van de Opvoeding!

WAAROM ZOU JE NAAR HET GEZINSFESTIVAL KOMEN?

Gezinsfestival
WANNEER? Zondag 21 mei tussen 14 – 18 u.
WAAR? Sportcentrum Sint-Gillis,
Van Langenhovestraat 203 a
VOOR WIE? Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 j.
PRIJS? € 1/persoon
INSCHRIJVEN? Voor het festival is inschrijven niet nodig, wel
voor de workshops. Dat kan met een mailtje naar
info@huisvanhetkind-dekroon.be.

VOOR DE WORKSHOPS IS HET AANTAL PLAATSEN BEPERKT.
WEES ER TIJDIG BIJ!

Workshops

TUTJES VAARWEL
TE ZEGGEN?

In de Tuttenboom krijgen ze een
mooi plaatsje. In ruil voor een
coole button kan iedereen zien
wie de stoere meiden en flinke
kerels zonder tutje zijn! Zij krijgen
ook een VIP-behandeling tijdens
de gratis theatervoorstelling
‘De Zandman’. I.s.m. JCI
Dendermonde

PEUTERS IN ACTIE

DOOR CM

KAMPEN BOUWEN

DOOR JEUGDDIENST I.S.M. WOODKID

IS UW KIND KLAAR OM ZIJN OF HAAR

 De Gezinsbond zorgt voor gekke kapsels en mooi
geschminkte snoetjes.
 Leef je uit op het springkasteel van de Harige
bende.
 De bib trakteert op heerlijke verhalen…
 Dit keer krijgen de poppen een spuitje en worden
ze gemeten en gewogen op de consultatie van
Kind & Gezin. Vergeet je pop niet!
 Proef van de lekkere dessertjes van Bak! van JH
Zenith.
 Strijd samen met je mama of papa tegen andere
gezinnen in de coole gezinsrace.
 Samen met de Tondeldoos maak je iets lekkers...
en gezond!
 En nog veel meer…

Een eigen plekje, midden in de natuur? Het kan! Leer een
aantal technieken om jullie droomkamp te bouwen en steek
samen de handen uit de mouwen.
WANNEER? 14–15.30 u.
VOOR WIE? Stoere meisjes en jongens tussen 6 en 12 jaar en
hun ouders
EXTRA!

Zorg voor kledij die tegen een stootje kan.

Bouwen jullie deze zomer ook een kamp in jullie eigen
tuin? Hou dan zeker de Tettergazet in de gaten en win onze
kampenbouwwedstrijd.

ZINGEN MET PEUTERS/KLEUTERS

DOOR GEZINSBOND

Zing je graag voor en met uw (klein)kinderen? Dan is deze
workshop iets voor u! Een muzikale of zangtechnische
bagage is niet nodig.
WANNEER? 15–16 u. (kleuters) en 16–17 u. (peuters)
VOOR WIE? Peuters tussen 1,5 en 3 jaar, kleuters tussen 4 en 6
jaar, vergezeld van een (groot)ouder

Actieve doe-sessie met speel- en beweegtips voor (groot)
ouders en hun peuters. Wat is er leuker dan samen spelen
en bewegen?
WANNEER? 14.30–15.45 u.
VOOR WIE? Peuters tussen 1,5 en 3 jaar en hun (groot)ouders
EXTRA!

Draag makkelijk zittende kledij

THEATERVOORSTELLING ‘DE ZANDMAN’

DOOR OPVOEDINGSPUNT I.S.M. THEATER PROPOP

WANNEER? 17–17.50 u.
VOOR WIE? Kinderen tussen 2 en 5 jaar (en hun ouders), met
een speciaal plaatsje voor al wie zijn of haar tutjes in de
Tuttenboom heeft gehangen!

WORKSHOP ROALD DAHL

DOOR BIB I.S.M. BOEKGOESTING

Kom, stap mee in het bootje en vaar samen met de
Oempaloempa’s de chocoladerivier af. Mathilda en
Daantje, de wereldkampioen, de GVR én de Reuzenkrokodil
zijn er ook! Reserveer snel je gouden ticket en duik met
mama of papa in de fantastische wereld van Roald Dahl.
WANNEER? 14–15 u. en 15.30–16.30 u.
VOOR WIE? Kinderen tussen 7 en 12 jaar en hun ouders

