OPENING
Tijdens de Week van de Opvoeding willen we jou,
als ouder, in de bloemetjes zetten voor al het goede
werk dat je 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 samen met elk gezin van
Dendermonde aan het opvoedingsverhaal schrijven.
Samen kunnen we veel!
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 je als ouder een
handig geschenkje mag plukken.
• In de bib staat veel info over allerhande
opvoedingsthema’s uitgestald, voor wie daar
graag eens tussen snuistert.
• Scholen, IBO’s, onthaalouders en kinderdag
verblijven bieden je een lekkere kop koffie aan
tijdens een koffiemoment.

Elk jaar sluiten we de Week van de Opvoeding af
met een Gezinsfestival. Dit jaar valt het samen met
de opening van het Huis van het Kind – De Kroon.
Wij wensen je alvast een fijne Week van de
Opvoeding!

ZONDAG 27 MEI
VAN 14 TOT 18 UUR

WANNEER?

Zondag 27 mei van 14 tot 18 u.

WAAR?

Huis van het Kind – De Kroon
Kroonveldlaan 40

VOOR WIE?

Gezinnen met kinderen

PRIJS?

Gratis

WO R KS H O PS
BABYMASSAGE door Nestvroedvrouwen

• Voor ouders met kinderen van 4 weken tot 1 jaar
van 14.30-15 u. / 15.15-15.45 u. /
16-16.30 u. / 16.45-17.15 u.

INSCHRIJVEN? Voor de opening is inschrijven niet nodig,
wel voor de workshops. Dat kan via
www.huisvanhetkind-dekroon.be/opening/
of 052‑27 27 93 (opvoedingspunt). Snel
inschrijven: het aantal plaatsen is beperkt!

PEUTERS IN ACTIE door CM

WAAROM ZOU JE NAAR DE OPENING VAN DE KROON KOMEN?

VOORLEESSESSIE door bib

• De Gezinsbond zorgt voor gekke kapsels.
• Kinderdagverblijf De Kleine Kroon zorgt voor een leuke
snoet en een gezellige rondleiding.
• Leef je uit op het springkasteel van de Harige bende.
• De bib trakteert op heerlijke verhalen.
• De IBO’s zorgen voor een fietsparcours voor klein en
groot.
• De jeugddienst bouwt de parking om tot een skateterrein.
• Blasius Academie maakt van jou een superheld! Weet
jij wanneer je de noodcentrale moet bellen? En wat
doe je bij een brandwonde? En welke voeding heb je
nodig om jouw superkrachten te behouden?
• Een gratis ijsje voor elk kind!

• Voor peuters van 1,5 tot 3 jaar en hun (groot-) ouders
van 14.30-15.15 u. / 15.30-16.15 u.

• Voor peuters van 1 tot 2,5 jaar van 16.30-16.45 u.
• Voor kleuters van 3 tot 6 jaar van 14.30-14.45 u.

WOBBELTURNEN door opvoedingpunt i.s.m. Frauke

• Voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun (groot-) ouders
van 15.15-15.45 u. / 16-16.30 u.

TUTTENBOOM

WANNEER?

Woensdag 9 mei van 8.45-11.30 u.

WAAR?

az Sint-Blasius, vergaderzaal 2e
verdieping (route 85), Kroonveldlaan 50

VOOR WIE?

Mama’s, papa’s en partners
met hun baby/peuter

PRIJS?

Gratis

INSCHRIJVEN?

Niet nodig, je loopt in en uit
wanneer het je past

• Voor kinderen van 5 tot 7 jaar van 15-15.45 u.
• Voor kinderen van 8 tot 12 jaar van 14.30-15 u.

BRASSKIDS! door SAMWD en Harmonie Grembergen
• Voor kinderen van 5 tot 8 jaar van 14.30-15 u.

WELKOM IN ONS WOORDLABORATORIUM door SAMWD
VEEL DRAMA IN DE DRAMASTUDIO door SAMWD

• Voor kinderen van 8 tot 12 jaar van 16-16.30 u.

MET EEN TABLET OF SMARTPHONE EEN GROOVY
PROFESSIONELE SELFIE MAKEN? door KASK
Is jouw kind klaar om zijn of haar 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!

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.

“ONTDEK JE STEM!” door SAMWD

• Voor kinderen van 6 tot 8 jaar van 15-15.40 u.

ZANNEMIE EN DE BENDE SLUIT DE DAG OM
17 U. AF MET EEN MUZIKAAL OPTREDEN.

MAMACAFÉ (OOK VOOR PAPA’S EN PARTNERS!)

• Voor jongeren van 12 tot 18 jaar
van 14.30-15 u. / 15-15.30 u.

SAMEN SKATEN MET THE BIG SMILE door jeugddienst
i.s.m. skateboard-initiaties.com

PARENTS NIGHT
Een ontspannende avond voor alle ouders, gezellig
samenzijn met vrienden. Wij zorgen voor een lekker
aperitief, de hartverwarmende film ‘I Feel Pretty’ en een
leuke goodiebag!
WANNEER?

Dinsdag 15 mei vanaf 19 uur.
De film start om 20 uur.

WAAR?

Cinema Albert, Sint-Gillislaan 90

PRIJS?

9 euro

INSCHRIJVEN?

Reserveer je tickets via
www.cinema-albert.be/parentsnight

BABYSIT NODIG? Neem eens een kijkje op
www.dengezinsbond.be

• Voor jongeren van 9 tot 14 jaar
van 15.30-16.30 u.

MEER INFO? www.huisvanhetkind-dekroon.be/opening/

052-27 27 93 (opvoedingspunt)
info@huisvanhetkind-dekroon.be – Kroonveldlaan 40, 9200 Dendermonde

V.U.: schepen Patrick Meulebroek,
p/a Kroonveldlaan 40, 9200 Dendermonde

