Week van
de groeilamp

Ontdek snel wat
er te doen is in
Dendermonde!

16-23 mei

Meer info via
www.huisvanhetkind-dekroon.be/weekvandegroeilamp2022

Programma
De Week van de Opvoeding zit sinds vorig jaar in een nieuw jasje.
Geen wisselende jaarthema’s meer. Elk jaar in mei geven we een
groot applaus en complimentjes aan iedereen die zich elke dag
inzet om kinderen en jongeren te helpen (op)groeien!
Met als krachtig symbool: de groeilamp.
De lamp schijnt op ‘opvoeden’ en zet zo alle geweldige ouders, grootouders en
opvoeders in de spotlights, want dat verdienen ze! Daarnaast zet de lamp plaatsen
in de kijker waar je je licht kan opsteken als je het even niet meer weet.
In mei organiseren verschillende organisaties activiteiten
om gezinnen in de spotlights te plaatsen.

Groeibomen

Op verschillende locaties (scholen, kinder
opvang, bibliotheek …) staan de groei
bomen voor je klaar. Daarin hangen kleine
presentjes waar we alle ouders mee in de
bloemetjes willen zetten!

Koffiemomenten

Vele scholen, IBO’s en kinderdagverblijven
bieden je een deugddoende kop koffie aan
tijdens een gezellig ontmoetingsmoment.
Vraag na bij je school, IBO of kinderdagverblijf
wanneer jouw koffiemoment plaatsvindt!

MaMaCafe (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 11 mei
tussen 9 en 11.30 u.
WAAR? Ontmoetingsruimte De Kroon,
Kroonveldlaan 40 c
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.

Ouderopvang Tetterfeest

Kinderen naar het Tetterfeest? De Kroon
voorziet opvang voor ouders. Zin in koffie,
een stuk taart, een babbel, een leuke
wandeling …? Kom gerust langs!
Zondag 15 mei tussen 14-17 u.
Huis van het Kind De Kroon,
Kroonveldlaan 40 c
VOOR WIE? Ouders die even kinderloos zijn
PRIJS? Gratis
INSCHRIJVEN? Niet nodig!

Dag van de Buren op 27/5

Fantastische ouder in je buurt? Iemand die
je wel eens helpt met de kinderen? Mail naar
indebuurt@dendermonde.be waarom deze
buur zo geweldig is en wie weet wordt hij/zij
op 24 mei verrast met een bloemetje!!

WANNEER?
WAAR?

Lezing ‘Goed omringd’

‘It takes a village to raise a child’.
Lynn Geerinck heeft het in haar boek ‘Goed
omringd’ over het belang van een goed
netwerk. In deze lezing gaat ze dieper in op
(het gemis aan) een ‘village’ en hoe we onze
zorg voor elkaar kunnen verstevigen.
WAAR? Bibliotheek

zaal ‘t Sestich,

Kerkstraat 111
WANNEER? Vrijdag 20 mei van 20-22 u.
INSCHRIJVEN? dendermonde.bibliotheek.be/
groeilamp

Vormingen
CGG Waas & Dender

- ‘Als kleine kinderen groot worden en
gamen’ op 17 mei
-	 ‘Praten met jongeren over tabak,
alcohol en andere drugs’ op 19 mei
 centrageestelijkegezondheidszorg.be

Gezinsbond

-	 ‘Goed omringd’ op 16 mei
-	 ‘Hoe bouwen we aan onze village?’
op 23 mei
 goedgezind.be/dossiers/webinars

Speelbabbel XL

Een gezellige babbel met andere ouders, terwijl de kinderen
samen spelen? Dan ben je op de Speelbabbel XL aan het
juiste adres. Speelgoed, koffie en soep zal klaarstaan!
Elke 4e zaterdag van de maand voor ouders met peuters,
maar deze keer voor alle leeftijden!
Zaterdag 21 mei tussen 10 en 13 u.
Campus De Kroon, Kroonveldlaan 40
VOOR WIE? Ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar
PRIJS? Gratis
INSCHRIJVEN? Niet nodig, je loopt in en uit
wanneer het jou past.
WANNEER?
WAAR?

Pop-upvertellingen

Een half uur samen
kijken, luisteren,
ontdekken, genieten …

Zaterdag 21 mei. 0 tot 3 jaar.
XL-versie Het Laar voor alle leeftijden.

9.30–10 u.

11–11.30 u.

15–15.30 u.

16.30–17 u.

Appels

De Kleine Kroon

Bibliotheek

IBO Boonwijk

Het Laar

Het Laar

Koebosstraat 19-21
Zuidlaan 34

Kroonveldlaan 40b
Zuidlaan 34

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

Inschrijven is niet nodig
Gratis

Kerkstraat 111

vzw De

Tondeldoos
Briel 17

Serbosstraat 6

Grembergen
Ganzegavers 2

De grootste
opdrachtentocht
Doe tussen 1 en 31 mei je stapschoenen
aan en ga met het hele gezin op tocht!
Onderweg vind je de leukste opdrachten
en fijnste vragen. Vul je antwoorden
in op de achterkant van dit blad en
stop het op het einde van de tocht
in de brievenbus van de jeugddienst.
Je maakt kans op leuke prijzen!
Je start aan de bibliotheek en eindigt aan
de jeugddienst. Vergeet zeker niet om er
een selfie te nemen met de hele bende
bij ons selfiebord. Deel je foto op sociale
media met #weekvandegroeilamp2022.
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Opdrachtentocht!
Antwoorden denkopdrachten
→ Welk(e) diertje(s) heb je gevonden? ...................................................................
→ Bij wie gaat Roefel op bezoek? . ..........................................................................
→ Welke 5 voorwerpen zijn er verdwenen? ...........................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

→ Welke schaduw is de juiste? ................................................................................
→ In welk vakje zie je Haarbal? ................................................................................

Wandelbingo

Kruis aan wat je ziet, wat je hoort en wat er gebeurt. Alles aangekruist?
Roep dan heel luid BINGO!

Iemand valt
Iemand zegt
hallo tegen jou
“Mijn veters
zijn los!”

“Ik heb
hongeeeeer!”

“Ik moet
pipi doen!”
“Is het
nog ver?”

Namen en leeftijden: . ................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................

