MaMaCaféplus
(ook voor PaPa’s en Partners!)

– door Opvoedingspunt en AZ Sint-Blasius

Elke tweede woensdag van de maand zijn kersverse ouders welkom in het MaMaCafé. Viermaal
per jaar voegen we iets extra toe. Tijdens zo’n
MaMaCafé plus plannen we telkens een kleine
activiteit.
Wanneer? Woensdag 8 mei van 9-11.30 u.
Waar?
Kameleon, campus De Kroon
Voor wie? Mama’s, papa’s en partners
met hun baby/peuter
Prijs?
Gratis
Inschrijven? Niet nodig, je loopt in en uit
wanneer het jou past.

Knutselactiviteit

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.
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
geschenkje mag plukken. De groeiboom zal ook op het
Gezinsfestival staan.
• In de bib staat heel veel info over allerhande opvoedingsthema’s uitgestald.
• Hier en daar zal je een groeiboom vinden bij een kinderopvanginitiatief.
Wij wensen jullie alvast een fijne Week van de Opvoeding!

– door Kinderfonds De Tondeldoos
Een leuke knutselnamiddag in het Buurthuis Jan
en Alleman
Wanneer? Woensdag 22 mei van 14-16 u.
Waar?
Buurthuis Jan en Alleman
Theodoor Vermeylenstraat 113,
Baasrode
Voor wie? Kinderen
Prijs?
Gratis
Inschrijven? Niet nodig

Volg onze activiteiten

Meer info?
Huis van het Kind – De Kroon • 052-27 27 94
Kroonveldlaan 40 • 9200 Dendermonde
info@huisvanhetkind-dekroon.be
www.huisvanhetkind-dekroon.be
/huisvanhetkinddekroon

Ontdek snel wat er te
doen is in Dendermonde!

V.U.: schepen Martine Van Hauwermeiren,
p/a Kroonveldlaan 40, 9200 Dendermonde

Gezinsfestival
Wanneer?
Waar?

Zondag 19 mei van 14-18 u.
Huis van het Kind – De Kroon,
Kroonveldlaan 40
Voor wie? Gezinnen met kinderen
Prijs?
1 euro/kind en gratis met UiTPAS
Inschrijven? Inschrijven is niet nodig. Voor de work
shops neem je op de dag zelf een ticket.

Doorlopende activiteiten – van 14 tot 17 u.
Gekke Kapsels
door Gezinsbond

Een verrassing
voor al de éénjarigen

Peuters in actie – door CM

Interactief voorlezen – door bib

Voorlezen is een cadeau voor het leven! Laat je onderdompelen in de fantastische wereld van boekjes en
verhaaltjes. Samen genieten is de boodschap!
Wanneer? 15-15.30 u. en 16-16.30 u.
Voor wie? Kleuters vanaf 2,5 jaar

Knuffeldokter – door Kind en Gezin

Springkasteel
Harige Bende

Leuke zoektocht
door dienst onthaalouders, IBO en De Kleine Kroon

De Tandenfee gaat op zoek naar de allermooiste
tandjes. Hoe zorg ik voor de allermooiste tandjes?
Wanneer? 14.30-15 u. en 15.30-16 u.
Voor wie? Kinderen vanaf 2 jaar

(Boekstart) door Bib

Hindernissenparcours
door Kindergemeenteraad

Bouw jij mee aan Dendermonde?
Lego door jeugddienst

Peuterparcours
door dienst onthaalouders

Wat geef ik mijn kind mee als het gaat sporten?
door De Tragel i.s.m. sportdiëtiste Ria Vanderstraeten
Welke voeding en drank zijn geschikt om mee te geven als
uw kind gaat sporten? Workshop met praktische informatie.
Wanneer? 14.30-15.30 u.
Voor wie? Ouders

We sluiten af met de voorstelling ‘Frida’
- door De Kroon i.s.m. CC Belgica
Frida is de vrouw die denkt alles te kunnen. Een vrouw
die zichzelf ongelooflijk graag ziet en denkt dat de rest
van de wereld ook van haar houdt. Een voorstelling
maken met haarzelf in de hoofdrol, lijkt haar dan ook een
fantastisch idee! Waar Frida echter geen rekening heeft
mee gehouden, is dat het publiek wel eens een eigen
mening heeft. Dat kinderen én volwassenen niet altijd
vlekkeloos doen wat je hen vraagt en dat voorwerpen
soms een eigen leven lijken te leiden.
Wanneer? 17-17.45 u.
Voor wie? Iedereen

Boekenhoek voor de allerkleinsten

Samen met hun knuffel gaan de kinderen op ontdekking
in het consultatiebureau. De knuffel wordt gewogen en
gemeten, krijgt een prikje en een pleister.
Wanneer? 15-15.30 u. en 16-16.30 u.
Voor wie? Kinderen vanaf 15 maanden
Extra!
Breng jouw knuffel mee.

Tandenfee – door Kind en Gezin

Wil jij De Harige Bende een knuffel
geven? Rond 16.30 u. komen ze
even langs.
Is jouw kind klaar om zijn of haar
tutjes vaarwel te zeggen? In de
Tuttenboom krijgen ze een mooi plaatsje. Applaus en
een high five van de Harige Bende er bovenop!
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Actieve doe-sessie met speel- en beweegtips. Wat is er
leuker dan samen spelen en bewegen?
Wanneer? 14.30-15.15 u. en 15.45-16.30 u.
Voor wie? Peuters van 1,5 tot 3 jaar en hun (groot-)ouders
Extra!
Draag makkelijk zittende kledij en breng een
grote handdoek mee!

Tuttenboom en de Harige Bende!

Ode aan de ouder
door Opvoedingspunt en Bib

